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Sammanfattning 
Kravinsamling görs inför ett systemutvecklingsprojekt för att identifiera användarnas behov och 

önskade effekter med systemet. Ett problem för många system är att valet av teknik påverkas allt för 

mycket av vilka tekniker som finns i företaget och är i många fall förutbestämt, istället för att baseras 

på behov och krav som ställs på systemet. Effektkartläggning är en metod som kan användas för 

kravinsamling, men metoden har inte fokus på tekniska funktioner. Eftersom tekniken ofta är 

förutbestämd måste den beaktas redan under kravinsamlingen. Frågan är därför hur man kan 

använda effektkartläggning för att den ändå ska vara ett stöd vid val av teknik. 

Syftet med det här examensarbetet har varit att utvärdera metoden effektkartläggning genom en 

metodanalys enligt metoden MA/SIMM, för att ta fram ett förslag på hur metoden bör användas för 

att vara ett stöd vid val av teknik för applikationstyp och cms för att nå önskad effekt vid utveckling 

av ett mobilt intranät. 

För att kunna besvara syftet har två frågeställningar tagits fram: 

 Hur bör metoden effektkartläggning användas för att vara ett stöd vid val av teknik för 

applikationstyp och cms för ett mobilt intranät? 

 Vilka faktorer bör beaktas vid val av teknik för applikationstyp och cms för att nå önskad 

effekt vid utveckling av ett mobilt intranät? 

För att identifiera faktorerna har litteraturstudier och intervjuer genomförts. Resultatet av vilka 

faktorer som bör beaktas vid val av teknik är en lista på 13 faktorer som grovt kan delas in i faktorer 

för applikationstyp och cms.  

Metoden effektkartläggning har analyserats utifrån ett teoretiskt och ett situationellt perspektiv. 

Resultatet av metodanalysen visar att systemutvecklare bör involveras tidigare i processen, metoder 

som säkerställer att outtalade krav dokumenteras bör användas samt tre förändringar i effektkartans 

notation behövs för att effektkartläggning ska vara ett stöd vid val av teknik. 

Nyckelord: effektkartläggning, effektkarta, metodanalys, MA/SIMM, krav, mobilt intranät  



 
 

Abstract 
Requirements gathering is done before system development to identify the needs and desired 

effects with the system. A problem for many systems is that the choice of technology is influenced 

too much by the techniques available in the company and in many cases is predetermined, instead of 

being based on the needs and demands of the system. Impact mapping is a method that can be used 

for requirements gathering, but the method does not focus on technical features. Since technology 

often is predetermined, it must be taken into consideration during requirements gathering. The 

question is therefore how to use impact mapping as a support in the choice of technology. 

The purpose of this study has been to evaluate the method impact mapping using the method 

MA/SIMM, to develop a suggestion on how the method should be used as a support in selecting the 

technology of application type and CMS to achieve the desired effects in the development of a 

mobile intranet. 

The study is based on two research questions: 

 How should impact mapping be used as a support in selecting the technology for application 

type and CMS for a mobile intranet? 

 What factors should be considered when selecting the technology of application type and 

CMS to achieve the desired effects in the development of a mobile intranet? 

Literature studies and interviews have been conducted to identify factors. The result of which factors 

that should be considered when selecting the technology is a list of 13 factors that, roughly, can be 

divided into factors for application type and factors for CMS. 

The method impact mapping has been analyzed from a theoretical and a situational perspective. The 

result of the method analysis shows that developers should be involved earlier in the process, 

methods to ensure that unspoken requirements are documented should be used and three changes 

in the notation for the impact map is needed for impact mapping to be a support for the choice of 

technique. 

Keywords: impact mapping, impact map, MA/SIMM, requirements, mobile intranet 
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Begrepp och definitioner 

Applikationstyp 

Applikationstyp handlar om vilken teknik som används vid utveckling av en mobil applikation. Det 

finns olika applikationstyper för mobila applikationer, tre av dem är nativ applikation, 

hybridapplikation och webbapplikation (Korf & Oksman, 2012). 

CMS 

CMS står för Content Management System och betyder innehållshanteringssystem. Systemet 

används för att publicera och redigera innehåll på en webbplats (Computer Sweden, 2016).  

Effekt 

Beskrivning av vad som är syftet med en it-satsning (Ottersten & Balic, 2010). 

Effektkarta 

Visualisering och dokumentation av effektkartläggningen (Ottersten & Balic, 2010). 

Effektkartläggning 

Metod för att kartlägga syfte, målgrupper och åtgärder för ett it-system (Ottersten & Balic, 2010). 

Effektkartläggning kan ligga till grund för effektstyrning. 

Effektstyrning 

Metod för att styra ett projekt mot önskade effekter (Ottersten & Balic, 2010). 

Hybridapplikation 

Hybridapplikationer är en kombination mellan en nativ applikation och webbapplikation. 

Applikationen är skriven som en webbapplikation, men paketeras som en nativ applikation vilket gör 

att den får åtkomst till den mobila enhetens funktioner (Korf & Oksman, 2012).  

It-produkt 

Fysiskt medium eller förpackning av information och tjänster som skapar ett värde för användaren 

(Ottersten & Balic, 2010). Synonymer till begreppet är it-system och it-tjänst. 

MA/SIMM 

MA/SIMM ingår i metodfamiljen SIMM. MA står för MetodAnalys. SIMM står för Samverkan & 

Situationsanpassning, Ifrågasättande & Idéskapande, Meningsskapande & Målstyrning och Metodisk 

& Metod (Goldkuhl & Fristedt, 1994).  

Mobil applikation 

Applikation betyder datorprogram för arbete, informationshämtning, underhållning eller spel 

(Computer Sweden, 2013).  Mobil applikation är ett program för en smart mobil eller surfplatta. I den 

här rapporten används begreppet mobil applikation både för nativa applikationer, 

hybridapplikationer och webbapplikationer.  

Mobilt intranät 

Ett intranät är en samling webbsidor som endast är åtkomliga för anställda inom en organisation eller 

ett företag (Computer Sweden, 2016). Ett mobilt intranät är ett intranät som är åtkomligt via en 

mobil enhet, som till exempel smart mobil eller surfplatta. 



 
 

Nativ applikation 

Nativa applikationer är skrivna för en specifik mobil plattform, som till exempel iOS eller Android. En 

nativ applikation laddas ner till telefonen eller surfplattan (Mudge, 2012).  

Webbapplikation 

Webbapplikationer är egentligen responsiva webbsidor, skrivna med webbutvecklingstekniker som 

HTML5, CSS och Javascript. En webbapplikation behöver inte installeras, utan körs via enhetens 

webbläsare (Korf & Oksman, 2012). 

 

 

  

 



1 
 

1. Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till examensarbetet. Beskrivningen av bakgrunden 

mynnar ut i problemformulering och frågeställningar. I kapitlet beskrivs även syftet, de avgränsningar 

som gjorts samt det användningsfall som använts. 

1.1. Bakgrund 
Syftet med att samla in krav inför utvecklingen av en it-produkt är att identifiera användarnas behov 

och önskemål på produkten. Dessa behov och önskemål kan vara både uttalade och förväntade av 

användarna (Eriksson, 2007, s. 58). En nackdel i många projekt- och systemutvecklingsmetoder är att 

krav och förslag på lösningar sällan kopplas till de effekter som är målet med projektet. Krav baseras 

istället på tyckanden och uttalanden från till exempel beställare och projektdeltagare (Ottersten & 

Balic, 2010, s. 23).  

Effektkartläggning är en etablerad metod för att identifiera vad användarna vill göra med produkten 

och kan användas som kravinsamlingsmetod (Post- och Telestyrelsen, 2014). I en effektkartläggning 

identifieras syfte, målgrupper, användningsmål och åtgärder för produkten (Ottersten & Balic, 2010, 

s. 47). Metoden har dock inte fokus på tekniska funktioner, utan fokuserar på vilka som är de 

önskade effekterna vid användning av produkten. En nackdel med metoden är att den inte innehåller 

verktyg för att samla in data, utan endast beskriver vilka resultat som krävs (Andersson & Norén, 

2011). 

Välja teknik utifrån insamlade krav 

Med dagens teknik finns det många olika sätt att lösa problem, men det är inte säkert att alla 

lösningar innebär att önskade effekter med utvecklingen av systemet uppnås. Dorsey (2005) jämför 

utvecklingen av it-system med konstruktion av byggnader. I båda fallen är det lika viktigt med rätt 

verktyg för rätt jobb. Ett problem för många system är att valet av teknik påverkas allt för mycket av 

vilka verktyg och tekniker som finns i företaget, istället för att väljas baserat på de behov och krav 

som ställs på systemet. 

Problem med förutbestämd teknik 

Headlight AB (i rapporten kallat företaget) är ett it-bolag som ofta använder effektkartläggning som 

kravinsamlingsmetod. Företaget har märkt en ökning av förfrågningar på nya sätt att hantera 

information mobilt, till exempel via mobila intranät. Det finns olika tekniker för mobila applikationer 

och de har olika fördelar och nackdelar (Karlsson & Bergstedt, 2013), (Kavyanidhi, 2012). Ett beslut 

som måste tas tidigt i utvecklingsprocessen är vilken applikationstyp applikationen ska ha (Mudge, 

2012). Det finns olika applikationstyper för mobila applikationer, tre av dem är nativ applikation, 

hybridapplikation och webbapplikation. Vilken av dessa som lämpar sig bäst beror på vilka krav det 

finns på applikationen (Korf & Oksman, 2012). Vid utveckling av ett intranät måste man också välja 

vilket innehållshanteringssystem (cms) som ska användas, som till exempel Sharepoint, Episerver 

eller Wordpress. 

Problemet för företaget är att tekniken som ska användas i ett utvecklingsprojekt på dessa två nivåer 

ofta är förutbestämd eller väljs på grund av någons preferenser och tidigare erfarenhet. Enligt 

företaget kan detta leda till att svårigheter uppstår om den teknik som är tänkt att användas inte 

stödjer de krav och behov som ställs på systemet. De vill istället att teknikvalet för ett mobilt intranät 

baseras på den effektkartläggning som ofta görs inför ett utvecklingsprojekt. 

Krav på mobila applikationer 

Vid kravinsamling för mobila applikationer är slutanvändarnas behov en viktig komponent. Faktorer 

som behöver beaktas vid utveckling av mobila applikationer är till exempel i vilken miljö 
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applikationen ska användas, om det finns uppkoppling och om den ska fungera för olika 

operativsystem (Andersson K. , 2014). Beroende på vilka faktorer som är prioriterade för det mobila 

intranätet passar olika tekniker olika bra, och därför bör teknikvalet baseras på de krav och behov 

som identifieras i effektkartläggningen.  

Den inledande litteraturstudien och inspel från samarbetspartner visar att val av teknik inte alltid 

görs utifrån de krav som finns och de önskade effekter som it-produkten ska leda till. För att uppnå 

önskade effekter med ett mobilt intranät bör de krav och behov som identifierats i 

effektkartläggningen kopplas till den tekniska lösningen för produkten. 

1.2. Problemformulering 
Eftersom det är olika faktorer som avgör vilken teknik som lämpar sig bäst, bör effektkartläggningen 

som används som kravinsamlingsmetod för det mobila intranätet kunna identifiera dessa faktorer för 

att kunna vara ett stöd i teknikvalet för applikationstyp och cms.  

I effektkartläggning är det upp till verksamheten att implementera arbetsmetoder som passar för att 

genomföra effektkartläggningen vilket leder till att tillvägagångssättet kan skilja sig åt. Hur väl 

effektkartläggning kan vara ett stöd i valet av teknik för det mobila intranätet kan därför vara 

beroende av vilka arbetsmetoder som används. 

Grundproblemet med att tekniken för cms och applikationstyp redan är bestämd behöver hanteras 

under kravinsamlingen. Under effektkartläggningen kan det framkomma behov och krav som inte 

stöds på ett bra sätt med den valda tekniken och därför bör teknikaspekten hanteras under 

effektkartläggningen.  

Effektkartläggning är en metod som inte har fokus på teknik, men utifrån de förutsättningar som ofta 

råder bör teknikaspekten beaktas redan under kravinsamlingen. 

Frågan är därför hur man kan använda en metod som inte fokuserar på teknik, för att den ändå ska 

vara ett stöd vid val av teknik för applikationstyp och cms för ett mobilt intranät. 

Frågeställning 

Beskrivningen av bakgrunden och problemområdet har mynnat ut i följande frågeställningar: 

1. Hur kan metoden effektkartläggning användas för att vara ett stöd i val av teknik för 

applikationstyp och cms för ett mobilt intranät? 

2. Vilka faktorer bör beaktas vid val av teknik för applikationstyp och cms för att nå önskad effekt 

vid utveckling av ett mobilt intranät? 

1.3. Syfte 
Syftet med det här examensarbetet är att utvärdera metoden effektkartläggning med hjälp av 

metametoden MA/SIMM, för att ta fram ett förslag på hur metoden kan användas för att vara ett 

stöd vid val av teknik för applikationstyp och cms för att nå önskad effekt vid utveckling av ett mobilt 

intranät.  

1.4. Användningsfall: Effektkartläggning för ett mobilt intranät 
Olika applikationer kräver olika teknikval. För att kunna utvärdera metoden effektkartläggning och 

om den kan vara ett stöd vid val av teknik måste utvärderingen göras utifrån en specifik applikation. I 

det här examensarbetet har jag att samarbetat med ett it-företag som ofta använder 

effektkartläggning som kravinsamlingsmetod och som märkt en ökning av förfrågningar kring nya sätt 

att hantera information mobilt. Därför har jag valt att undersöka hur effektkartläggning kan vara ett 
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stöd vid val av teknik för applikationstyp och cms för ett mobilt intranät. För att metoden ska kunna 

vara ett stöd måste det klarläggas vilka faktorer som bör beaktas angående applikationstyp och cms. 

Därför ingår det i forskningen att ta reda på vilka dessa faktorer är, för att sedan undersöka om de 

går att identifieras via effektkartläggningen. 

1.5. Avgränsning 
Jag har avgränsat mig till att undersöka hur effektkartläggning kan stödja teknikval på de två nivåerna 

applikationstyp och cms. Jag kommer titta på tre av de applikationstyper för mobilapplikationer som 

finns. En applikationstyp som inte kommer ingå i forskningen är en dedikerad mobilwebb, vilket är en 

webbplats anpassad för mobila enheter och där innehållet ofta skiljer sig från webbplatsen som är 

anpassad för större skärmar. En dedikerad mobilwebb har ofta en egen url, liknande 

http://m.webbplats.se (Budiu, 2016). Lika som för en responsiv webbapplikation är denna typ av 

applikation skriven i vanliga webbutvecklingstekniker (Persson & Wik, 2013). Det finns olika åsikter 

om responsiv eller dedikerad webbdesign är bäst, men de skillnaderna handlar om 

användarupplevelse (Nielsen, 2012) (Clark, 2012). På grund av dessa två anledningar har jag valt att 

inte inkludera applikationstypen dedikerad mobilwebb i forskningen. 

I undersökningen av vilka faktorer som bör beaktas vid val av teknik för ett mobilt intranät kommer 

jag inte föreslå olika tekniker för olika scenarion, utan endast identifiera vilka faktorer som bör 

beaktas angående applikationstyp och cms.  

1.6. Intressenter 
Intressenter till detta arbete kan vara it-företag och andra organisationer som använder sig av 

metoden effektkartläggning. Arbetet kan vara ett stöd för dem i hur de ska implementera 

effektkartläggningen som kravinsamlingsmetod, för att kunna använda den som ett stöd vid val av 

teknik. 

Intressenter kan även vara organisationer eller studenter som är intresserade av metodutvärdering 

och hur en metodanalys utifrån ett idealperspektiv och ett situationellt perspektiv kan genomföras 

med hjälp av metoden MA/SIMM.  

1.7. Samarbetspartner 
Samarbetspartner i examensarbetet har varit Headlight AB. Headlight är ett it-bolag som grundades 

2001 och har kontor i Örebro, Västerås, Borlänge och Stockholm. Företaget arbetar inom områdena 

processkartläggning, projektledning, it-arkitektur, systemutveckling och systemförvaltning.   
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2. Metod 
I det här kapitlet beskrivs forskningsprocessen, vilken strategi som använts samt hur datainsamlingen 

och dataanalysen genomförts. Kapitlet innehåller också en beskrivning av hur metodanalysen 

genomförts med metametoden MA/SIMM. 

Grunden till forskningsfrågorna har varit motivation och erfarenheter från området tillsammans med 

en litteraturstudie (kap 2.1). För att besvara forskningsfrågorna valde jag strategin design och 

skapande (kap 2.2). I arbetet med att samla in empiriska data genomfördes både intervjuer (kap 

2.4.1) och dokumentstudier (kap 2.4.2). Data som samlats in har analyserats i en kvalitativ analys. 

Genomförandet av analysen finns beskrivet i kapitel 2.5. Figur 1 visar de delar som ingått i min 

forskningsprocess. 

 

Figur 1 Illustration som visar de delar som ingått forskningsprocessen. Källa: Oates (2006, s.33) 

2.1.   Litteraturstudie 
I en litteraturstudie utforskar forskaren området genom att samla information och tidigare forskning 

som kan ligga till grund för forskningsfrågan. Ett annat syfte med litteraturstudier handlar bland 

annat om att placera forskningen i en passande kontext, att visa på kunskapsbrister i området och att 

hitta metoder och strategier som kan passa för att genomföra forskningen (Oates, 2006, ss. 71-72). 

Jag har genomfört litteraturstudier om metoden effektkartläggning och hur den används. Jag har 

också gjort litteraturstudier kring mobila applikationer, vilka applikationstyper det finns, vad som 

skiljer dem åt samt hur kravinsamling görs för mobilapplikationer. Detta har jag gjort för att skapa en 

förståelse för området och för att identifiera forskningsfrågorna. 

Litteraturstudien om effektkartläggning har legat till grund för den metodmodellering som utförts på 

metoden effektkartläggning. 
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Litteraturstudier har utförts kring metodutvärdering vilket har hjälpt mig att hitta lämpliga metoder 

och strategier för att genomföra forskningen med hjälp av strategin design & skapande. För att få 

inspel till hur metoden MA/SIMM kan användas har jag studerat andra forskningsarbeten som 

använt den.  

Litteraturstudien har genomförts med olika söktekniker. Förutom att söka via olika sökord och olika 

kombinationer av sökord har jag använt mig av backward search och forward search. 

Vid backward search utgår man från en källa och försöker hitta relevanta källor utifrån referenslistan, 

vilket leder till källor som är äldre än ursprungskällan (Avdic, 2016). Den här söktekniken har jag 

använt för att hitta relevanta källor som kan ligga till grund för bakgrunden för mitt arbete.  

Tekniken forward search kan användas för att hitta källor som är nyare än ursprungskällan. Där 

studerar man hur många och vilka citeringar som gjorts till en viss relevant källa (Avdic, 2016). Jag har 

använt forward search för att hitta arbeten som använt MA/SIMM som utvärderingsmetod. Jag har 

även använt den här tekniken för att hitta så aktuella källor som möjligt inom området mobila 

applikationer. 

Litteraturstudien inleddes med en uppställning över möjliga sökord och en lista över databaser. För 

sökorden specificerades även synonymer och engelska översättningar. Sökningen och kombinationen 

av sökord resulterade i en ny matris där även vilken databas och antal träffar dokumenterades. 

Matrisen över sökord fylldes på allt eftersom arbetet fortskred. Sökningen har till största delen gjorts 

i Google Scholar, Google, Summon och ACM Digital Library. 

Grundsökord Synonymer, liknande begrepp Engelska 

Mobil Mobilt Mobile 

Intranät  Intranet 

Effektkartläggning effektstyrning Impact mapping 

Effektkarta  Impact map 

Applikation app Application 

Teknik  Technique 

Krav Kravinsamling requirements 

Metodutveckling Metodutvärdering, 
Metodanalys 

 

MA/SIMM   
Tabell 1 Matris över de huvudsakliga sökord, synonymer till dessa och deras engelska motsvarigheter som använts i 
sökningen. 

Källutvärdering 
Möjligheten att söka information via internet har snabbat upp litteratursökningsprocessen och gjort 

det lättare för forskare att genomföra den. Men den ökade tillgången på information ställer också 

högre krav på forskaren att kritiskt utvärderar källan och dess trovärdighet (Oates, 2006, ss. 79-80). 

Jag har gjort litteraturstudien till största delen via internet och har utvärderat mina källor enligt 

Oates (2006, ss. 83-84) och Avdics (2016) rekommendationer. För att utvärdera journalartiklar har jag 

använt mig av verktyget Publish or Perish. Där har jag kollat upp hur välciterad författaren av artikeln 

är, hur välciterad tidskriften är och hur länge den funnits. Dessa tre kriterier ger en indikation på hur 

trovärdig källan är.  

Jag är medveten om att vissa av källorna som använts inte är vetenskapligt granskade, men i de fallen 

har jag gjort en värdering av hur rimliga författarens kunskaper är inom området genom att kolla på 

författarens erfarenhet och eventuellt andra publiceringar.  
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2.2. Forskningsstrategi 
Forskningsstrategin är den övergripande strategi som är tänkt att användas för att svara på 

forskningsfrågan. Oates (2006, s. 35) beskriver sex olika strategier; enkätundersökning, design och 

skapande, experiment, fallstudie, aktionsforskning och etnografi. Jag har valt att genomföra 

examensarbetet enligt forskningsstrategin design och skapande. Valet stod mellan fallstudie och 

design och skapande. I en fallstudie undersöker man ett fall av ett fenomen på djupet. En fallstudie 

resulterar i ett kunskapsbidrag som är antingen utforskande, förklarande eller beskrivande (Oates, 

2006, ss. 141-143). Strategin design och skapande är inriktad på att ta fram någon form av it-produkt, 

en artefakt. Det finns fyra typer av artefakter; konstruktion (koncept, notationer, dataflöden), 

modell, metod och instans (prototyp) (Oates, 2006, s. 108). Valet föll på design och skapande då den 

forskningsprocessen passar mitt syfte bättre. Syftet med min forskning var att undersöka hur 

metoden effektkartläggning kan användas för att stödja teknikval, vilket kan leda till ett förslag på 

metodutveckling. Metodutveckling är en av de olika artefakter som Oates beskriver. Forskningen har 

resulterat i ett förslag till utveckling av metoden effektkartläggning. Vid användning av strategin 

design och skapande måste framtagningen av artefakten baseras på etablerade 

systemutvecklingsprinciper. Artefakten jag tagit fram är ett förslag på metodutveckling och därför 

har jag genomfört forskningen med hjälp av metoden MA/SIMM, vilket är en metametod för 

metodanalys.  

Tillvägagångssätt 
Strategin design och skapande är en process i fem steg; medvetenhet, förslag till lösning, utveckling, 

utvärdering och slutsats. Arbetet har varit en iterativ process, där jag har gått fram och tillbaka 

mellan de olika delarna. Här nedan beskrivs hur jag utfört processen. 

Medvetenhet 

Processen inleds med en beskrivning av problemområdet (Oates, 2006, ss. 111-112). Jag har använt 

mig av litteraturstudier och inspel från samarbetspartner för att beskriva bakgrunden till problemet 

med att teknik inte väljs baserat på effektkartläggningen och därför inte på de krav som finns. Det 

har också hjälpt mig att identifiera och formulera forskningsfrågorna 

 Hur kan metoden effektkartläggning användas för att vara ett stöd vid val av teknik för 

applikationstyp och cms för ett mobilt intranät?”  

 Vilka faktorer bör beaktas vid val av teknik för applikationstyp och cms för att nå önskad 

effekt vid utveckling av ett mobilt intranät?  

Förslag på lösning 

I processens andra steg presenteras en möjlig lösning på problemet (Oates, 2006, ss. 111-112). 

Förslaget på lösning blev att ta fram ett förslag på hur metoden effektkartläggning kan användas för 

att vara ett stöd vid val av teknik för applikationstyp och cms för ett mobilt intranät. För att kunna 

göra det måste de faktorer som bör påverka teknikvalet för applikationstyp och cms identifieras. 

Förslaget tas fram utifrån en utvärdering av metoden. 

Utveckling 

I det här steget görs själva implementeringen av lösningsförslaget. Hur implementeringen görs beror 

på vad det är för typ av artefakt som ska tas fram (Oates, 2006, ss. 111-112). Eftersom syftet med 

arbetet var att ta fram ett förslag på utveckling av en metod har jag gjort en metodanalys på 

effektkartläggningen enligt metoden MA/SIMM.  

Den första delen i utvecklingen bestod i att genomföra litteraturstudier och intervjuer. 

Litteraturstudierna genomfördes för att hitta en lämplig metod för metodutvärderingen. 
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Litteraturstudierna identifierade också faktorer som bör beaktas vid val av teknik för ett mobilt 

intranät samt utgjorde grund för metodanalysen. Identifieringen av faktorerna användes sedan vid 

dokumentstudier av effektkartor, tillsammans med de faktorer som identifieras genom intervjuer. 

Utvecklingens andra del bestod i att genomföra metodanalysen. Efter metodmodelleringen och den 

situationella metodanalysen skrevs en sammanfattning av metodens styrkor och problem, samt 

förändringsbehov. Detta låg till grund för en åtgärdsformulering, vilket är ett förslag på hur arbetssätt 

och notation behöver användas för att effektkartläggning ska vara ett stöd för val av teknik.  

Utförandet av metodanalysen finns beskrivet i kapitel 2.3 Metod för utvärdering av metoden 

effektkartläggning.   

Utvärdering 

Efter implementeringen ska den framtagna artefakten utvärderas, där det bedöms om den motsvarar 

förväntningarna eller om det finns avvikelser från dessa (Oates, 2006, ss. 111-112). I det här fallet är 

det åtgärdsformuleringen som är artefakten. Åtgärdsformuleringen har validerats av två personer 

som arbetar med effektkartläggning vid utveckling och förvaltning. Syftet med valideringen var att 

utvärdera om åtgärdsformuleringen skulle kunna implementeras i deras organisation.  

Slutsats 

Sist i processen skrivs en slutsats av utvecklingen och vilka kunskaper som förvärvats. Resultatet av 

forskningen är ett förslag på hur metoden effektkartläggning bör användas för att vara ett stöd vid 

val av teknik.  

Slutsats: Det finns utvecklingspotential för metoden effektkartläggning för att den ska vara ett stöd 

vid val av teknik för cms och applikationstyp för ett mobilt intranät. Forskningen har resulterat i en 

åtgärdsformulering som beskriver fem punkter som bör implementeras i effektkartläggningen för att 

den ska vara ett stöd för teknikval. Forskningen har också resulterat i en lista på 13 faktorer som bör 

beaktas vid val av teknik för cms och applikationstyp för ett mobilt intranät. 

  



8 
 

Figur 2 visar tillvägagångssättet för forskningsarbetet. 

 

Figur 2 Illustration av tillvägagångssättet för forskningsstrategin. 

2.3. Metod för utvärdering av metoden effektkartläggning 
För att besvara forskningsfrågorna har jag gjort en metodanalys på metoden effektkartläggning. 

Syftet med metodanalysen var att undersöka hur effektkartläggning kan vara ett stöd vid val av 

teknik för ett mobilt intranät. Metodanalysen har gjorts med hjälp av metoden MA/SIMM, vilket 

betyder metodanalys enligt SIMM. Det är en så kallad metametod som kan användas för att 

modellera och utvärdera metoder (Goldkuhl G. , 1996).  
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MA/SIMM ingår i metodfamiljen SIMM. SIMM står för 

S = Samverkan och Situationsanpassning 

I = Ifrågasättande och Idéutveckling 

M = Meningsskapande och Målstyrning 

M = Metodisk och Metod 

För att arbeta fram en välgrundad metodutveckling måste man studera metoden både ur det 

teoretiska perspektivet och genom empiri (Goldkuhl G. , 1993). MA/SIMM är lämplig för min 

metodutvärdering eftersom den innehåller verktyg för att analysera metoden både utifrån den 

teoretiska beskrivningen av metoden samt utifrån en implementation av metoden. 

De delar som ingår i en metodanalys enligt MA/SIMM är metoddiagnos, åtgärdsformulering, och 

åtgärdsutveckling. Figur 3 visar den övergripande strukturen för metodanalys.  

 

Figur 3 Övergripande metodstruktur för metodanalys. Källa: Goldkuhl & Fristedt, 1994 

MA/SIMM kan anpassas för användning i olika situationer och med olika ambitionsnivå. Detta gör att 

jag har haft möjlighet att välja de delar ur metoden som lämpar sig i min utvärdering. Här följer en 

beskrivning av delarna i MA/SIMM och hur jag använt dem i min utvärdering av metoden 

effektkartläggning. 

2.3.1. Metoddiagnos  
Metoddiagnos är det första steget i metodanalysen och görs för att analysera och utvärdera 

metoden. En metoddiagnos kan ske ur två perspektiv, idealperspektiv eller situationellt perspektiv. 

Att studera en metod ur ett idealperspektiv innebär att man studerar metoden så som teorin 

beskriver den, vilket kallas metodmodellering. Om man studerar en metod ur ett situationellt 

perspektiv så studerar man hur metoden används i praktiken, vilket kallas en situationell 

metodanalys (Goldkuhl G. , 1996). Jag har valt att studera metoden ur båda perspektiven för att 

undersöka hur teori och praktik skiljer sig åt vid användning av effektkartläggning.  

Metoddiagnosen för effektkartläggning har bestått av tre delar 

 Metodmodellering av effektkartläggning i teorin 

 Situationell metodanalys av effektkartläggning i praktiken 

 Sammanfattande värdering 
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Efter metodmodelleringen och den situationell metodanalysen skrevs en sammanfattande värdering 

som innehåller en lista på styrkor och problem som identifierats. Med dessa som grund har ett antal 

förändringsbehov formulerats som gäller hur metoden kan utvecklas för att kunna vara ett stöd vid 

val av teknik.  

Dokumentation av metoddiagnosen 

I MA/SIMM finns förslag på lämpliga notationsformer för de olika delarna i metoddiagnosen. Jag har 

använt de notationsformer som föreslås av Goldkuhl & Fristedt (1994) för dokumentation av 

analysen i de flesta momenten. Styrke- och problemanalysen har kompletterats med kategorisering 

enligt den analysmodell som finns beskriven i kapitel 2.5.3 Analysmodell effektkartläggning.  

I figur 4 beskrivs vad som ingått i varje del av metoddiagnosen. Resultatet av diagnosen används i 

åtgärdsformuleringen för metoden. 

 

Figur 4 Beskrivning av hur de olika delarna i MA/SIMM använts i forskningsarbetet. Baserat på: Goldkuhl & Fristedt, 1994 
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Metodmodellering 

Metodmodelleringen av effektkartläggning är baserad på Ottersten och Balics (2010) beskrivning av 

metoden och hur Domingues & Berndtsson (2016) föreslår att metoden ska implementeras. Goldkuhl 

(1996) beskriver fyra delar som ingår i metodmodellering: 

 Mål- & perspektivanalys 

 Analys av arbetssätt 

 Begreppsanalys 

 Dokumentanalys 

Alla dessa delar har ingått i metodmodelleringen.  

En mål- och perspektivanalys har gjorts för att identifiera och beskriva de mål som metoden ska 

uppfylla, vilket har resulterat i en mållista. 

I analysen av arbetssätt har jag studerat vilka arbetsmoment som ingår i effektkartläggning och hur 

dessa hänger ihop, vilket har resulterat i en handlingsgraf.   

I dokumentanalysen har notationen som används i metoden studerats och det har resulterat i en 

beskrivning av hur effektkartan är utformad.  

Begreppsanalysen har tagits fram för ett identifiera de centrala begrepp som används i metoden. 

Begreppsanalysen har resulterat i en begreppslista som förklarar begreppen samt en begreppsgraf 

som visar hur de är relaterade till varandra. 

Situationell metodanalys 

Den situationella metodanalysen baseras på hur effektkartläggning implementerats av ett it-företag. 

Metodanalysen har gjorts på de empiriska data som samlats in genom intervjuer och 

dokumentstudier. De delar som ingår i en situationell metodanalys enligt Goldkuhl (1996) är: 

 Situationell målanalys 

 Analys av användning 

 Verktygsmodellering 

 Analys av verktygsanvändning 

Alla fyra delar har ingått i den situationella metodanalys för metoden effektkartläggning.  

Den situationella målanalysen har gjorts för att undersöka vilka mål företaget har med 

effektkartläggning som kravinsamlingsmetod. Analysen har resulterat i en mållista.  

Analysen av användningen av metoden har gjorts för att identifiera problem och styrkor med hur 

metoden används av företaget. Verktygsmodellering och analys av verktygsanvändning innebär en 

beskrivning av verktyg som används i metoden och en beskrivning av hur verktyget används. I det här 

fallet betyder det en beskrivning av effektkartan och hur den används av företaget.  

Analysen av användningen, verktygsmodelleringen och analysen av verktygsanvändningen har 

resulterat i en problemlista och styrkelista, samt en indelning av problem och styrkor enligt den 

analysmodell som beskrivs i kapitel 2.5.3 Analysmodell effektkartläggning. 

2.3.2. Åtgärdsformulering 
Metoddiagnosen ligger till grund för en åtgärdsformulering, vilket är ett förslag för förändring eller 

vidareutveckling av det sätt som metoden implementerats i företaget. Åtgärdsformuleringen 

beskriver hur effektkartläggning behöver utvecklas och förändras för att vara ett stöd vid val av 

teknik för ett mobilt intranät. Formuleringen har validerats av personer som arbetar med 
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effektkartläggning vid utveckling och förvaltning. Syftet med valideringen var att undersöka vilka 

möjligheter och hinder personer som arbetar med metoden såg med att implementera 

åtgärdsformuleringen. Åtgärdsformuleringen för effektkartläggning är grundad på en analysmodell 

som finns beskriven i kapitel 2.5.3 Analysmodell effektkartläggning. 

2.3.3. Åtgärdsutveckling 
Om företaget väljer att vidareutveckla sin metod för effektkartläggning kan åtgärdsformuleringen 

användas som underlag. Detta steg ingår inte i examensarbetet, utan är ett arbete för företag som 

väljer att implementera metoden effektkartläggning.  

2.4.   Datainsamling 
Datainsamlingsmetoder används för att samla in empiriska data. Det är vanligt att använda flera 

datainsamlingsmetoder för att belysa problemet ur olika vinklar (Oates, 2006, s. 37). Jag har valt att 

använda mig av intervjuer och dokumentstudier.  

2.4.1. Intervjuer  
Jag har samlat in empiriska data genom intervjuer för att kunna genomföra den situationella 

metodanalysen samt för att besvara frågeställningen ”Vilka faktorer bör beaktas vid val av teknik för 

applikationstyp och cms för att nå önskad effekt vid utveckling av ett mobilt intranät?”. 

Intervjuer är en bra datainsamlingsmetod för att samla detaljerad information och när frågorna är 

öppna och komplexa (Oates, 2006, s. 187). Många av frågorna i min undersökning är av typen ”vad”, 

”hur” och ”varför” vilket gör att intervjuer är en passade datainsamlingsmetod. Den har gett mig 

möjlighet att ställa följdfrågor och be om kompletteringar för att få en så tydlig bild som möjligt att 

det ämne som intervjun handlat om. Det finns tre typer av intervjuer; strukturerade, semi-

strukturerade och ostrukturerade (Oates, 2006, ss. 187-188). Jag har använt mig av semi-

strukturerade intervjuer, vilket innebär att jag har utgått från en lista av frågor och områden som ska 

täckas innan intervjun är slut, men ordningen på frågorna och eventuella nya frågor styrs av 

intervjusituationen. Den formen av intervju öppnar upp för att den som blir intervjuad kan prata mer 

fritt och det kan leda till att andra frågor och problem upptäcks (Oates, 2006, s. 188). Detta är något 

jag eftersträvat under intervjuerna, speciellt i intervjuerna om effektkartläggning, att respondenterna 

ska beskriva så uttömmande som möjligt kring hur de arbetar med effektkartläggning och 

teknikaspekterna kopplat till det.  

Respondenterna har valts utifrån deras kunskaper om intranät, mobil utveckling och 

effektkartläggning. Intervjun om hur effektkartläggningen går till i praktiken gjordes med den person 

på företaget som arbetar mest med det. Intervjuerna med systemutvecklare har utförts med 

personer som har erfarenhet från utveckling av mobila applikationer eller av att arbeta med 

effektkartläggning vid systemutveckling eller systemförvaltning. 

Frågorna till intervjun för effektkartläggning baserades på litteraturstudier om metoden 

effektkartläggning. Frågorna till intervjun med systemutvecklare är framtagna utifrån problemen som 

beskrivs i bakgrunden. För att respondenterna skulle kunna förbereda sig skickades en beskrivning av 

de områden som tas upp under intervjun till dem innan intervjutillfället. Se bilaga 3 för 

intervjuguiden som användes för intervjuerna. 

Alla intervjuer har genomförts på företagets kontor. Detta för att respondenten skulle känna sig 

hemma och på så vis kunna berätta så avslappnat som möjligt. Anteckningarna från intervjuerna 

renskrevs och skickades till respondenten för godkännande. Detta för att säkerställa att jag uppfattat 

allt rätt. 
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2.4.2. Dokumentstudier   
Jag har gjort dokumentstudier för att undersöka om faktorer som bör beaktas vid val av teknik kan 

identifieras i effektkartor. Dokumentstudier kan göras på befintliga dokument eller på 

forskargenererade dokument, det vill säga dokument som tagits fram för just den här studien (Oates, 

2006, s. 233). Jag har studerat befintliga effektkartor för att undersöka om det går att använda dessa 

som stöd i teknikvalet för ett mobilt intranät.  

En fördel med dokumentstudier är att många dokument är lättillgängliga. Det ställer dock höga krav 

på att forskaren är källkritisk och noga utvärderar källans trovärdighet (Oates, 2006, ss. 237-238). De 

dokument jag har studerat är autentiska effektkartor framtagna av företaget och har därför ansetts 

trovärdiga. I dokumentstudien har tre effektkartor som tagits fram för tre olika organisationer av 

olika typ och storlek studerats.  

2.5. Dataanalys 
Efter datainsamlingen måste empiriskt insamlad data bearbetas och analyseras i en dataanalys. En 

dataanalys kan vara kvalitativ eller kvantitativ. En kvantitativ analys är baserad på siffror och 

statistiska data. (Oates, 2006, s. 245). Kvalitativ data består av icke-numeriska data, som ord bilder 

och ljud (Oates, 2006, s. 266). I det här forskningsarbetet har jag samlat in kvalitativt data via 

intervjuer och dokumentstudier och därför passar en kvalitativ dataanalys bra.  

2.5.1. Dataanalys intervjuer 
För att kunna analysera data behöver det först förberedas och omsättas i ett, för analysen, 

standardformat (Oates, 2006, ss. 267-268). Data från intervjuerna sammanställdes och delades in i 

data om effektkartläggning och data om faktorer som bör beaktas vid val av teknik. 

Data från intervjuerna som handlar om effektkartläggning strukturerades enligt analysmodellen som 

finns beskriven i kapitel 2.6.3 Analysmodell effektkartläggning. Detta data användes för att 

genomföra den situationella metodanalysen för effektkartläggning.  

Data från intervjuerna som handlar om vilka faktorer som bör beaktas vid val av teknik 

sammanställdes i en matris, som sedan användes vid dokumentstudier. 

2.5.2. Dataanalys dokumentstudier 
För att besvara frågeställningen ”Vilka faktorer bör beaktas vid val av teknik för applikationstyp och 

cms för att nå önskad effekt vid utveckling av ett mobilt intranät?” har ett antal faktorer identifierats, 

både genom litteraturstudier och intervjuer. De faktorer som identifierats har sammanställts i en 

matris där också källan till den identifierade faktorn är utpekad.  

Grunden till matrisen togs fram efter litteraturstudien. Den slutliga versionen inkluderar faktorer 

identifierade i teorin, från effektkartläggare, systemutvecklare som arbetar med effektkartläggning 

samt systemutvecklare som arbetar med mobila applikationer. 

Matrisen används i dokumentstudierna för att undersöka om de faktorerna som identifierats går att 

hitta i effektkartan. Analysen av dokumenten genomfördes genom att granska de fyra delar som 

effektkartan består av för att försöka identifiera de faktorer som finns i matrisen. 

Matrisen finns i kapitel 5.1 Analys av faktorer som bör beaktas vid val av teknik för ett mobilt 

intranät. 
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2.5.3. Analysmodell effektkartläggning 
För att genomföra metoddiagnosen har en analysmodell som tagits fram. En analysmodell kan 

användas för att strukturera och värdera det insamlade materialet. Man kan antingen använda en 

befintlig analysmodell eller ta fram en egen (Björklund & Paulsson, 2003, s. 71).  

Jag har tagit fram en analysmodell som baserar sig på Goldkuhl & Fristedts (1994) beskrivning om att 

en metod består av riktlinjer och definitioner för tre delar; arbetssätt, notation och begrepp. Med 

arbetssätt menas hur arbetet med metoden går till. Notation handlar om hur delar i metoden 

beskrivs. Begrepp avser de begrepp som ingår och används i metoden. Oftast ingår begrepp i både 

notation och arbetssätt. Det är utifrån analysmodellen som metoddiagnosen och 

åtgärdsformuleringen har gjorts. Figur 5 beskriver hur delarna i analysmodellen är relaterade till 

delarna i metoddiagnosen. 

 

Figur 5 Analysmodell baserad på Goldkuhl & Fristedt (1994)  
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3. Teori  
Det här kapitlet innehåller teori om effektkartläggning och mobila applikationer. Kapitlet innehåller 

en beskrivning av metoden effektkartläggning enligt teorin och tidigare studier om 

effektkartläggning. Delen om mobila applikationer innehåller en beskrivning av olika typer av mobila 

applikationer samt beskrivning av mobila intranät och hur vanliga de är. 

3.1. Effektkartläggning 
Grunden till effektkartläggning presenterades på en konferens i Dubrovnik 2002. Det fanns en vanlig 

uppfattning om att en it-produkt ska börja bidra till organisationens affärsmål direkt den är 

framtagen. Men det som gör att affärsnytta uppstår är hur mycket produkten används och 

produktens kvalitet i användning.  För att skapa en produkt som bidrar till affärsmålen måste beslut 

om produkten baseras på mål med produkten (Balic, Berndtsson, Ottersten, & Aldman, 2002). Ett 

verktyg för att uppnå detta var målkort. Tankesättet och metoden har vidareutvecklats och kallas 

idag effektkartläggning och det som var målkort kallas idag effektkarta. 

Effektkartläggning är en strukturerad metod för att identifiera önskade effekter från användningen 

av en it-produkt. Effektkartan är som en kravspecifikation och kan användas som underlag i en 

upphandling.  

Enligt Ottersten & Balic (2010) kan en effektkarta tas fram av tre olika anledningar: 

 För att ligga till grund för effektstyrning av ett projekt. 

 För att skapa ett underlag för produktutformning. 

 För att strukturera upp något befintligt. 

Beskrivningen av metoden effektkartläggning grundar sig på boken Effektstyrning av IT (Ottersten & 

Balic, 2010). Beskrivningen är indelad i de tre delar som ingår i begreppet metod, det vill säga 

arbetssätt, notationssätt och begrepp (se kap 2.5.3 Analysmodell effektkartläggning). 

3.1.1. Begrepp i effektkartläggning 
En effektkartläggning beskriver de effekter it-produkten i fråga ska ge upphov till. Ett annat ord som 
används för att beskriva vad it-produkten ska uppnå är nytta. Effektkartläggningen svarar också på 
frågan om vilka som ska skapa dessa effekter. I en effektkartläggning identifieras fyra delar som 
hänger ihop och påverkar varandra; syfte, målgrupper, användningsmål och åtgärder. För att ta reda 
på om syfte och användningsmål uppnåtts identifieras ett antal mätpunkter. Effektkartläggningen 
dokumenteras i en effektkarta. Effektkartläggningen kan användas som en del i metoden 
effektstyrning, vilket är en metod för att styra en it-investering mot önskade effekter. 

3.1.2. Notation effektkartläggning 
I en effektkartläggning tas en effektkarta fram för att visualisera och dokumentera resultatet. 

Effektkartan visar hur syfte, målgrupper, användningsmål och åtgärder hänger ihop.  
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Figur 6 visar en schematisk bild över en effektkarta. 

 

Figur 6 Övergripande bild av effektkartan. Källa: Ottersten & Balic, 2010. 

Effektkartan utgår från syftet. Till syftet listas ett antal mätpunkter för att kunna mäta om syftet har 

uppnåtts. Till syftet kopplas de målgrupper som genom sin användning av it-produkten ska leda till 

att önskade effekter uppnås. Till varje målgrupp kopplas deras behov och förväntningar på it-

produkten, vilket kallas användningsmål. Även här kan mätpunkter användas för de viktigaste 

användningsmålen. Till varje användningsmål kopplas åtgärder, vilka är lösningsförslag på hur 

användningsmålen kan nås. Åtgärderna kan antingen beskriva en förändring av arbetssätt eller 

utformning av it-produkten. 

3.1.3. Arbetssätt effektkartläggning 
Effektkartläggningen bör utföras av effektkartläggare tillsammans med verksamhetsansvariga och 

projektdeltagare. Vilka som ingår i denna gruppering är olika i varje projekt, men huvudsaken är att 

beställaren av effektkartläggningen äger effektkartan och ansvarar för att effekterna uppnås. 

Enström & Rambell (2006) lyfter som en nackdel med metoden att den kräver en mycket intresserad 

ledning som kan ta detta ansvar och se till att arbetet för att uppnå önskade effekter fortsätter efter 

att projektet är avslutat.  

Det finns olika metoder för att ta fram de fyra delar som utgör effektkartan och det är upp till 

organisationen som använder metoden att implementera arbetsmetoder som passar. Domingues & 

Berndtsson (2016) har tagit fram ett förslag på arbetssätt som kan användas. Deras förslag på 

arbetssätt beskrivs på nästa sida. 
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Syfte – vilka effekter ska uppnås? 

Syftet ska beskriva vilken effekt som ska uppnås med it-produkten. Det ska svara på frågan varför 

produkten ska tas fram. I det här steget passar undersökande intervjuer med beställare och idégivare 

bra. Att hålla en workshop kan också vara en metod, men det passar bäst om verksamheten vet vad 

it-produkten ska leda till för effekter (Domingues & Berndtsson, 2016). Utifrån intervjuerna 

formulerar effektkartläggarna förslag på mål, som beslutas vid en workshop med beställaren.  

Målgrupper – vilka ska skapa effekterna? 

Målgrupper är en indelning av de användare som har liknande behov och krav på it-produkten. Det 

är deras användning av produkten som ska leda till önskade effekter. Den föreslagna arbetsmetoden 

för det här steget är intervjuer i kombination med observationer. Utifrån förslag på intervjuobjekt 

från beställaren genomför effektkartläggaren intervju och observation. Det går också att använda 

enkäter och fokusgrupper, men en fördel med intervjuer i kombination med observationer är att 

även outtalade och självklara behov och krav kan identifieras (Domingues & Berndtsson, 2016). I det 

här steget är det också viktigt att prioritera målgrupperna och användningsmålen. Resultatet av 

intervjuerna och observationerna blir beskrivningar av målgrupperna i form av personas samt förslag 

på prioritering av målgrupperna. 

Användningsmål – vad vill och behöver målgrupperna göra? 

Användningsmål är de krav och de behov som målgrupperna har på it-produkten. Varje målgrupp ska 

ha minst ett användningsmål, annars finns inget incitament för dem att använda produkten. Enligt 

den föreslagna arbetsmetoden tas användningsmålen fram utifrån de intervjuer och observationer 

som genomförs med målgrupperna. Effektkartläggarna formulerar förslag på användningsmål och 

även prioritering av dessa, som sedan presenteras för beställaren i syfte att fastställa dem 

(Domingues & Berndtsson, 2016). 

Åtgärder – hur ska användningsmålen uppfyllas? 

Den fjärde delen som ska tas fram i effektkartläggning är åtgärder. Det är beskrivningar och förslag 

på hur användningsmålen ska uppfyllas. För att få fram dessa föreslår Domingues & Berndtsson 

(2016) att flera designförslag tas fram i en grupp på 2-3 personer. Av dessa väljs ett och arbetas 

vidare med, för att sedan beslutas tillsammans med beställare och projektgrupp. På den här nivån är 

det viktigt att det finns teknisk kompetens med i gruppen, för att kunna avgöra om de förslag på 

lösningar som tas fram är möjliga inom den ram av tid och pengar som är satt. 

Framtagningen av dessa fyra delar resulterar i en effektkarta. 

3.1.4. Effektkartläggning vid utveckling och utvärdering 
Effektkartläggning har studerats ur andra perspektiv än som kravinsamlingsmetod. Andersson & 

Norén (2011) har utvärderat hur väl metoden effektstyrning passar som utvärderingsmetod för en e-

tjänst. I undersökningen studeras tre metoder, varav effektstyrning är en. Effektkartläggning ingår 

som en del i effektstyrning. Den studien slår fast att effektstyrning inte lämpar sig för att ensamt 

utvärdera en e-tjänst, främst för att den saknar metoder för att samla in data. De identifierar 

effektkartan som ett verktyg som kan användas genom hela utvecklingsprocessen. Resultatet visar på 

att det finns en nytta med att kombinera metoder för att utveckla nya (Andersson & Norén, 2011).  

Eriksson Vikner (2016) har undersökt om effektkartan kan användas vid sprintplaneringar 1 för att 

påvisa hur en ändring i produkten påverkar syfte, målgrupper och användningsmål. De rapporterar 

att effektkartan är ett bra verktyg för att dokumentera funktioner som användarna vill ha med en 

                                                           
1 Sprintplanering är en del av systemutvecklingsmetoden Scrum. Vid en sprintplanering planeras arbetet under 
den kommande perioden (Scrum, 2016).  
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koppling till vilka mål de ska uppfylla. De saknar dock en utmärkning av vilka behov användarna säger 

sig ha och vilka behov de verkligen har. De anser att den utvecklingsprocess de använt, där 

effektkartan är en del, har missat att upptäcka tekniska begränsningar som plattformar, hårdvara och 

hur användarna har möjlighet att interagera. 

Hertzum & Simonsen (2010) beskriver att en effektdriven systemutveckling där både leverantör och 

kunder deltar bidrar till att fokus för kunderna kan ligga på att definiera önskade effekter istället för 

en detaljerad kravspecifikation eller andra tekniska aspekter. Anledningen till att det är effekterna 

som ska vara i fokus och inte tekniska funktioner är att effekter kan definieras på en högre och 

stabilare nivå. Effektdriven systemutveckling specificeras som en iterativ process mellan 

effektspecifikationer, prototyping och implementation. Deras definition på effekter är hämtad från 

Ottersten & Balics formel: Effekter = användningsgrad x kvalitet. Enligt Hertzum & Simonsen kan 

effektdriven systemutveckling användas i kombination med tekniker som fokuserar mer på teknisk 

implementation istället för om de önskade effekterna uppnås. Men studien beskriver inte hur en 

effektfokuserad metod kan användas tillsammans med teknikfokuserade metoder.  

3.2. Mobila applikationer 
Det finns olika typer av mobila applikationer. I det här avsnittet beskrivs mobila intranät, olika typer 

av mobila applikationer samt vilka faktorer som skiljer dem åt. 

3.2.1. Mobila intranät 
Ett intranät är en samling webbsidor som endast är åtkomliga för anställda inom en organisation eller 

ett företag (Computer Sweden, 2016). Ett mobilt intranät är ett intranät som är åtkomligt via en 

mobil enhet, som till exempel smart mobil eller surfplatta. 

Intranätutvecklingen har gått från statisk information till digitala arbetsytor och mobilitet är idag ett 

självklart krav (Precio Fishbone, 2016). Digitala samarbetsytor kan vara ett betydande stöd för 

medarbetare som inte befinner sig på kontoret, både för hur de kan arbeta och för kvaliteten på 

deras arbete (Rodriguez-Covili, o.a., 2011). Mobil tillgång till företagets intranät kan ha en positiv 

inverkan på medarbetarnas prestation. Ett mobilt intranät är ett av företagets mobila system och 

användningen av mobila system påverkar organisationen positivt (Chung, Young Lee, & Kim, 2014).  

Men det är inte vanligt förekommande att företag har mobila intranät. Enligt Web Service Awards 

rapport ”Hur mår Sveriges intranät?” anger 91 procent av de tillfrågade företagen att man kommer 

åt deras intranät utanför arbetet. Men bara 11 procent anger att man kan komma åt deras intranät 

via en mobil webbplats och cirka 4 procent uppger att de har en applikation för intranätet (Web 

Service Award AB, 2015).  

3.2.2. Olika typer av mobila applikationer 
Det är många saker som påverkar vilken strategi som ska väljas för det mobila intranätet. En av 

faktorerna som har stor påverkan på vilken strategi som är lämplig är vilken funktionalitet som krävs 

(Korf & Oksman, 2012). Ett val som måste göras är vilken typ av mobil applikation som ska utvecklas. 

Tre av de applikationstyper som finns är nativ applikation, hybridapplikation och webbapplikation 

(Korf & Oksman, 2012).  

Nativa applikationer är skrivna för en specifik mobil plattform, som till exempel iOS eller Android. En 

nativ applikation laddas ner till telefonen eller surfplattan och har full tillgång till telefonens 

funktioner, som till exempel kamera eller kalender (Mudge, 2012).  
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Webbapplikationer är egentligen responsiva webbsidor, skrivna med webbutvecklingstekniker som 

HTML5, CSS och Javascript. En webbapplikation behöver inte installeras, utan körs via enhetens 

webbläsare. Detta gör att samma applikation fungerar på olika enheter (Korf & Oksman, 2012). 

Hybridapplikationer är en kombination mellan nativ applikation och webbapplikation. Applikationen 

är skriven som en webbapplikation, som sedan paketerats som en nativ applikation vilket gör att den 

får åtkomst till den mobila enhetens funktioner (Korf & Oksman, 2012). Även hybridapplikationer 

distribueras via olika butiker (Applestore för iPhone, Playbutiken för Android) och användaren måste 

ladda ner applikationen till sin mobila enhet. En fördel med hybridapplikationer, jämfört med nativa 

applikationer, är att samma kodbas kan användas till flera plattformar, med hjälp av olika 

utvecklarverktyg och programmeringsspråk (Budiu, Mobile: Native Apps, Web Apps, and Hybrid 

Apps, 2013). 

3.2.3. Faktorer som åtskiljer applikationsstyperna 
De faktorer som skiljer applikationstyperna åt beskrivs nedan. 

Utvecklingskompetens 

Både Korf & Oksman (2012) och Mudge (2012) lyfter fram utvecklarens kompetens som en 

åtskiljande faktor mellan applikationstyperna. Nativa applikationer är skrivna i ett språk specifikt för 

varje plattform, vilket ställer krav på att utvecklaren har specialiserad kompetens inom respektive 

språk. Hybrid- och webbapplikationer är oftast skrivna i HTML5, CSS3 och Javascript, vilket kräver 

samma kompetens som vid webbutveckling.  

Tillgång till enhetens funktioner 

Webbapplikationer har begränsad tillgång till enheternas funktioner, som till exempel kamera, 

kontakter, kalender samt notis-funktioner (Korf & Oksman, 2012). Det finns olika lösningar för att 

komma runt detta, men nativa applikationer har ändå en stor fördel på området (Puder, Tillmann, & 

Moskal, 2014). 

Stöd för olika plattformar 

En nativ applikation måste utvecklas för varje operativsystem den ska vara tillgänglig för. Detta gör 

att den varianten är dyrare att utveckla och underhålla (Korf & Oksman, 2012). För 

webbapplikationer behöver man bara ta fram en version som fungerar för de flesta plattformar och 

operativsystem. Webbapplikationer har också den fördelen att eftersom uppdateringar och nya 

versioner driftsätts på servern så har alla användare samma version. För nativa applikationer måste 

användaren själv initiera laddning av nya versioner och uppdateringar, vilket leder till att det finns 

flera olika versioner ute hos användarna (Mudge, 2012).  

Distribution 

Webbapplikationer finns tillgängliga på webben, de behöver inte laddas ner till enheten utan körs i 

enhetens webbläsare. Om användaren vill kan de spara ett bokmärke på sin hemskärm, för att 

snabbt hitta tillbaka till applikationen (Budiu, Mobile: Native Apps, Web Apps, and Hybrid Apps, 

2013). Nativa applikationer distribueras via en applikationsbutik och kräver att användaren laddar 

ner applikationen till sin enhet (Mudge, 2012). 

Säkerhet och lagring 

Tillvägagångssätten och möjligheterna att lagra filer och säkerheten för detta skiljer sig åt mellan 

applikationstyperna. För webbapplikationer finns det begränsningar i möjligheten att erbjuda en 

säker offline-lagring. Nativa applikationer erbjuder en säkrare offline-lagring, men det kan vara 

komplext att implementera (Korf & Oksman, 2012) 
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Sökbarhet 

Budiu (2013) lyfter fram sökbarhet som en skillnad mellan nativa applikationer och 

webbapplikationer. Eftersom information som finns i webbapplikationer är sökbara i sökmotorer 

hittas de lättare än information som finns i nativa applikationer. Information från nativa 

applikationer kan också hittas via sökmotorer, men användaren måste ofta ladda ner och installera 

applikationen för att komma åt informationen (Budiu, Mobile: Native Apps, Web Apps, and Hybrid 

Apps, 2013). 

Grafik, animationer och prestanda 

Nativa applikationerna har fördel gentemot webbapplikationer vad gäller grafik och animationer. 

Detta kan vara av vikt om applikationen används för till exempel spel, diagram eller fotobehandling. 

Nativa applikationerna är också snabbare och har högre prestanda än webbapplikationer (Mudge, 

2012).  

Uppkoppling 

Eftersom nativa applikationer laddas ner till de mobila enheterna behöver de inte ha uppkoppling för 

att kunna användas. Även om det finns en cache-funktionalitet som går att använda för 

webbapplikationer, har nativa applikationer en fördel om det är viktigt att applikationen fungerar 

utan uppkoppling (Budiu, Mobile: Native Apps, Web Apps, and Hybrid Apps, 2013). 

Avgränsning av faktorer 

Av ovanstående faktorer är inte alla aktuella att beakta i mitt forskningsarbete. Faktorn 

”Utvecklingskompetens” kommer inte att ingå i arbetet. Detta eftersom en del av problemställningen 

är att teknikval ofta görs utifrån tidigare erfarenheter och preferenser, områden som är starkt 

sammankopplade med vilken utvecklingskompetens som finns. 

Faktorn ”Sökbarhet” kommer inte heller ingå eftersom mitt användningsfall gäller ett mobilt intranät. 

Ett intranät ska bara vara tillgängligt för den egna organisationen och därför är inte sökbarhet en 

faktor som behöver beaktas. 
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4. Effektkartläggning i praktiken 
I det här kapitlet beskrivs det data som samlats in via intervjuer. Beskrivningen omfattar intervjuer 

med en projektledare som arbetar med effektkartläggning (effektkartläggare), en systemutvecklare 

som har erfarenhet av effektkartläggning i förvaltning (systemutvecklare 1) och en systemutvecklare 

som har fokus på utveckling av mobila applikationer (systemutvecklare 2). Intervjufrågorna och 

svaren från intervjuerna finns i bilaga 3-6. 

4.1. Begrepp i effektkartläggning i praktiken 
Effektkartläggaren som intervjuats gör ofta kartläggningar på intranät och externa webbplatser. 

Intervjun med effektkartläggaren visar att de använder samma begrepp som beskrivs i teorin. 

Förutom dessa används ett antal andra centrala begrepp i deras effektkartläggningar. Tabell 2 listar 

de begrepp som företaget använder i metoden effektkartläggning. 

Begrepp Förklaring 

Användningscase Beskrivning av ett användningsmål. Används för att ta fram funktioner 
som ska göra så att användningsmålet uppnås. 

Content-material Innehåll som ska finnas på webbplatsen. 

Förvaltning Underhåll och vidareutveckling av ett system i drift. 

Informationsstruktur Skiss över hur innehållet på webbplatsen ska struktureras. 

Lösningsförslag Förslag på hur syftet och effekterna som identifierats i 
effektkartläggningen ska uppnås. Förslaget kan också innehålla 
informationsstruktur, mockups på lösningen och 
förvaltningsorganisation. 

Mindmap-verktyg Verktyg för att dokumentera och visualisera effektkartan. 

Mockups Skisser på hur lösningen kan se ut. 

Ska-krav Det användarna ska kunna göra på webbplatsen. 

Vill-krav Det användarna vill göra på webbplatsen. 
Tabell 2 Beskrivning av centrala begrepp i företagets implementering av effektkartläggning 

4.2. Notation i effektkartläggning i praktiken 
Systemutvecklare 1 upplever att effektkartläggningen är en mer detaljerad beskrivning av vad som 

ska uppnås med systemet, jämfört med andra underlag. Systemutvecklare 1 anser också att 

effektkartläggningens notation gör att det går snabbt att se vad som går att göra och inte. Den ger ett 

bra stöd för att kunna rekommendera teknik eller funktioner vid användning i förvaltning. 

Systemutvecklare 1 skulle vilja använda kartan mer som ett levande dokument och märka upp status 

på de olika objekten i effektkartan.  

Effektkartläggaren använder ett mindmap-verktyg för att skapa effektkartan. I kartan visas syfte, 

målgrupper, användningsmål och åtgärder. Skulle effektkartläggaren komplettera kartan, med till 

exempel målgrupper och användningsmål, märks detta upp med annan färg för att beställaren ska 

kunna avgöra om det ska vara med eller inte.  

I effektkartan delas användningsmålen in i ska-krav och vill-krav. Effektkartläggaren brukar inte ange 

hur mycket varje användningsmål bidrar till uppfyllnad av effekterna, men ibland prioriteras 

användningsmålen.  

När effektkartan är framtagen görs användningsmålen om till användningsfall. Användningsfallen 

används sedan för att skriva en kravspecifikation för systemet. Effektkartan ligger också till grund för 

ett förslag på informationsstruktur och mockups på lösningen. 
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4.3. Arbetssätt effektkartläggning 
I företaget ingår ofta effektkartläggningen som en del av den förstudie som görs inför ett projekt.  

Den största fördelen med effektkartläggningen är att kunden får en chans att 

skapa en intern förankring och en gemensam bild över vilka effekter systemet ska 

resultera i. 

Effektkartläggare, Headlight AB 

Anledningar till att göra effektkartläggning är bland annat för att skapa en gemensam bild över vilka 

effekter det nya systemet ska leda till och för att ligga till grund för systemets kravspecifikation.  

Roller i effektkartläggningen 

Effektkartläggaren vill gärna se en blandning i gruppen som deltar i effektkartläggningen. Förutom 

beställaren ska det finnas representanter för de olika målgrupperna. Gäller effektkartläggningen ett 

intranät så är det önskvärt att deltagarna har olika roller som till exempel chef, projektledare, 

webbredaktör eller nyanställd. Även systemutvecklare 1 nämner vikten av att rätt personer deltar i 

effektkartläggningen, för att beslut ska kunna grundas på den. 

Det är viktigt att gruppen består av rätt personer.  

Effektkartläggare, Headlight AB 

Både effektkartläggaren och systemutvecklare 1 påpekar svagheten med att systemutvecklare inte 

deltar i effektkartläggningen. Effekten blir att systemutvecklaren som sedan ska utveckla systemet 

får gissa vad som menas av det som står i effektkartläggningen.  

Process 
Effektkartläggningen börjar med ett möte med beställaren, bland annat för att klarlägga syftet med 

effektkartläggningen. Det är ofta redan här de tekniska förutsättningarna ges, till exempel om det är 

bestämt att det är Sharepoint som ska användas.  

Nästa steg är en workshop för att ta fram vilka effekter systemet ska leda till, vilka målgrupper som 

finns och vilka användningsmål dessa har. Att ta fram hur användningsmålen ska nås, görs ofta i ett 

senare steg. Innan mötet skickas ett antal frågor kopplat till syfte, målgrupper, användningsmål och 

åtgärder ut till de som ska delta i workshopen.  

Under workshopen kan effektkartläggaren hjälpa till att föreslå effekter, målgrupper och 

användningsmål som är vanliga för den applikation som effektkartläggningen gäller. 

Det är inte så vanligt att det kommer upp att de vill ha en app. Men det är ett 

vanligt behov att systemet ska vara tillgängligt jämt.  

Effektkartläggare, Headlight AB 

Det är en fördel om representanter ur målgrupperna deltar vid framtagningen av användningsmål, 

vilket gör att de kan säga vilka behov och krav de har på systemet. Är så inte fallet, får alla i gruppen 

tänka sig in i varje målgrupps situation för att identifiera krav och behov. Om det kommer upp 

innehållsmaterial vid det här steget dokumenteras det och sparas till steget för framtagning av 

informationsstruktur.  

Det som sägs och dokumenteras är lite, det som är förväntat och outtalat är 

jättemycket. Effektkartläggare, Headlight AB 
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Effektkartläggaren dokumenterar och renskriver resultatet av workshopen i ett digitalt mindmap-

verktyg2. Effektkartan kan även kompletteras utifrån erfarenhet av liknande system. Dessa 

kompletteringar märks upp med en annan färg. Personas kan tas fram för målgrupperna, men det är 

vanligare att målgrupperna namnges, som till exempel Projektledaren Pia. 

Den renskrivna kartan visas för beställaren, som eventuellt vill komplettera och justera ytterligare. 

Efter detta fastställs den slutliga kartan. I vissa fall presenteras den färdiga kartan för en styrgrupp.  

Den färdiga effektkartan används för att skapa användningsfall. Varje användningsmål görs om till ett 

användningsfall. Förslag på hur användningsmålet ska uppnås tar effektkartläggaren fram 

tillsammans med systemutvecklare och systemarkitekt i sin organisation. Detta läggs fram som 

lösningsförslag till beställaren. Förslaget kan även innehålla förslag på informationsstruktur, 

mockups3 på lösningen samt förslag på förvaltningsorganisation.  

Problemet med att systemutvecklarna kommer in så sent i effektkartläggningen kan bli att funktioner 

och användningsbehov inte går att uppfylla så som de är identifierade i effektkartläggningen. 

4.4. Effektkartläggning kopplat till teknik 
Effektkartläggaren har inte använt metoden för ett mobilt intranät, men enligt henne är responsivitet 

en hygienfaktor bland webbutvecklingsprojekt numera. Så de intranät som tas fram är mobila, men 

det är upp till företagen att öppna upp för mobil åtkomst. 

Enligt systemutvecklare 1 kan en anledning till så få företag har mobila intranät vara att det finns en 

föreställning om att användarna sitter på kontoret vid sin dator när de använder intranätet och då 

finns inget behov av ett mobilt intranät. Men likt effektkartläggaren, ser även hon den mobila 

aspekten som självklar vid systemutveckling nu för tiden, trots att den inte uttalas.  

Både effektkartläggaren och systemutvecklare 1 säger att det är vanligast att den tekniska 

plattformen är bestämd redan innan effektkartläggningen börjar. Men det kan hända att beställaren 

kan ändra sig efter genomförd effektkartläggning.  

Systemutvecklare 1 använder effektkartan som ett stöd i förvaltningen, för att välja teknik för mindre 

delar av systemet. Den kan visa andra målgrupper eller användningsmål som skulle kunna använda 

samma teknik. Systemutvecklare 1 skulle vilja använda effektkartan mer i förvaltningen, till exempel 

märka upp status på olika användningsmål. 

En svaghet med effektkartläggningen enligt effektkartläggaren är att hon saknar bra 

dokumentationsverktyg.  

Enligt systemutvecklare 2, som har fokus på mobila applikationer, försöker de styra in teknikvalet 

mot de tekniker de vill använda. De har specificerat vilka tekniker de vill bygga applikationer med, 

och om kraven på applikationen kräver annan teknik är det inte säkert att de tar sig an uppdraget.  

Vi ska föreslå tekniker som passar kundens önskemål, men teknikerna som 

föreslås måste också matcha de kompetenser vi har.  

Systemutvecklare, Headlight AB 

Även systemutvecklare 2 upplever att tekniken i de flesta fall är vald innan effektkartläggning görs.  

                                                           
2 Verktyg för att skapa en tankekarta. 
3 Skiss på hur lösningen kan se ut 
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4.5. Faktorer som bör påverka teknikval för ett mobilt intranät 
Alla tre respondenter har identifierat ett antal faktorer som de tänker på när det gäller utveckling för 

ett mobilt intranät. De faktorer effektkartläggaren tänker på under effektkartläggningen är: 

 Dokumenthantering 

 Samarbetsytor 

 Behörighetsstyrning 

 Antal redaktörer 

 Integration med andra system 

 Sociala delar 

Om kunden säger dokumenthantering och samarbetsytor i samma mening tänker 

jag vanligtvis Sharepoint. Effektkartläggare, Headlight AB 

Enligt effektkartläggaren syns dessa faktorer i effektkartläggningen. Även systemutvecklare 1 

upplever att det går att identifiera de faktorer som bör påverka teknikvalet i effektkartan, bara man 

har kunskap om vilka tekniker och verktyg det finns. Faktorer som systemutvecklare 1 anser borde 

påverka teknikvalet är 

 Dokumenthantering 

 Integration med andra system 

 Uppkoppling 

 Tillgång till enhetens inbyggda funktioner 

Enligt systemutvecklare 2 försöker de bygga hybridapplikationer så långt det går, tills kraven på 

mobilapplikationen kräver att en nativ applikation. Baserat på detta finns det ett antal faktorer som 

påverkar teknikvalet som systemutvecklare 2 tänker på: 

 Tillgång till enhetens inbyggda funktioner 

 Stöd för olika plattformar 

 Hur applikationen ska distribueras 

 Om det finns krav på offline-funktionalitet 

 Att systemet är förvaltningsbart  
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5. Resultat & analys 
I det här kapitlet beskrivs resultaten från den analys av faktorer som gjorts samt resultaten från 

metodmodelleringen och den situationella metodanalysen. Kapitlet innehåller också den 

sammanfattande värderingen och åtgärdsformuleringen. 

5.1. Analys av faktorer som bör beaktas vid val av teknik för ett mobilt intranät 
Här presenteras analysen av faktorer som bör beaktas vid val av teknik. Syftet var att kartlägga hur 

de olika faktorerna identifierats och om de går att identifiera endast genom effektkartans notation. 

Underlag till analysen är de faktorer som identifierats genom litteraturstudier och intervjuer. 

Studien har identifierat 13 faktorer som bör beaktas vid val av teknik för cms och applikationstyp för 
ett mobilt intranät: 

1. Tillgång till enhetens funktioner 

Faktorn syftar till huruvida applikationen behöver ha tillgång till enhetens funktioner, som till 

exempel kamera, kalender och notis-funktion. 

2. Stöd för olika plattformar 

Faktorn avser huruvida applikationen ska fungera för flera olika plattformar. 

3. Distribution 

Faktorn avser hur nya och uppdaterade versioner av applikationen distribueras till 

användarna. 

4. Säkerhet och lagring 

Faktorn syftar till applikationens behov av säkerhet och av att kunna lagra filer och 

dokument. 

5. Grafik, animationer och prestanda 

Faktorn handlar om hur applikationen hanterar grafik, animationer och prestanda, till 

exempel för spel, diagram och fotobehandling. 

6. Uppkoppling 

Faktorn handlar om behovet av uppkoppling när applikationen används. 

7. Förvaltningsbarhet 

Faktorn handlar om hur förvaltningsbar applikationen är, till exempel hur många kodbaser 

behövs.  

8. Dokumenthantering 

Faktorn syftar till behovet av dokumenthantering via applikationen. 

9. Samarbetsytor 

Faktorn handlar om att applikationen ska stödja och tillhandahålla samarbetsytor. 

10. Behörighetsstyrning 

Faktorn handlar om behovet att kunna behörighetsstyra innehållet i applikationen. 

11. Antal redaktörer 

Faktorn syftar till hur många redaktörer som kan behöva lära sig ett nytt system. 

12. Integration med andra system 

Faktorn handlar om behovet av att applikationen kan integreras med andra system. 

13. Sociala funktioner 

Faktorn handlar om applikationen ska innehålla kopplingar till sociala funktioner som till 

exempel Facebook. 

De faktorer som identifierats som påverkande och bör beaktas i teknikvalet för applikationstyp och 
cms för ett mobilt intranät har sammanställts i en matris (tabell 3). Faktor 1-7 handlar till största del 
om valet av applikationstyp för applikationen (nativ applikation, hybridapplikation, webbapplikation). 
Faktor 8-13 handlar om hur intranätet ska användas och påverkar därför valet av plattform eller cms.  
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Faktorerna är identifierade av fyra olika källor. Vissa av faktorerna är identifierade av flera källor.  
I litteraturstudien identifierades sex faktorer, där alla hör till valet av applikationstyp. De faktorer 
som effektkartläggaren identifierade påverkar valet av cms, med faktorer som till exempel 
samarbetsytor och sociala funktioner. Systemutvecklare 1 identifierade fyra faktorer som handlar 
både valet av applikationstyp och valet av plattform/cms. Systemutvecklare 2 identifierade fem 
faktorer, varav de flesta handlar om valet av applikationstyp.  

 

Faktor Källa: 
Litteraturstudie 

Källa: 
Effektkartläggare 

Källa: 
Systemutvecklare 1 

Källa: 
Systemutvecklare 2 

1. Tillgång till enhetens 
inbyggda faktorer 
(kamera, gps, notiser) 

X  X X 

2. Stöd för olika 
plattformar 

X   X 

3. Distribution X   X 

4. Säkerhet & lagring X    

5. Grafik, animationer & 
prestanda 

X    

6. Uppkoppling X  X X 

7. Förvaltningsbart    X 

8. Dokumenthantering  X X  

9. Samarbetsytor  X   

10. Behörighetsstyrning  X   

11. Antal redaktörer  X   

12. Integration med 
andra system 

 X X  

13. Sociala funktioner  X   
Tabell 3 Faktorer som enligt litteraturstudien, effektkartläggare och systemutvecklare som bör påverka val av teknik för cms 
och applikationstyp.* betyder att den källan har identifierat den faktorn som påverkande för val av teknik. 

Analysen visar att om man vill täcka in de flesta av de identifierade faktorerna vid en 
effektkartläggning för ett mobilt intranät, så bör en effektkartläggare med erfarenhet av intranät 
eller en systemutvecklare med kunskap om effektkartläggning och en systemutvecklare med kunskap 
om utveckling av mobila applikationer delta.  
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För att undersöka om de faktorer som bör påverka val av teknik för cms och applikationstyp för ett 

mobilt intranät går att identifiera i effektkartans notation har dokumentstudier genomförts. 

Dokumentstudierna har gjorts på tre effektkartor som företaget tagit fram för tre intranät. Tabell 5 

visar vilka av de identifierade faktorerna som identifierats endast genom studier av effektkartan. 

Faktor Effektkarta 1 Effektkarta 2 Effektkarta 3 

1. Tillgång till enhetens inbyggda faktorer    

2. Stöd för olika plattformar    

3. Distribution    

4. Säkerhet & lagring    

5. Grafik, animationer & prestanda X  X 

6. Uppkoppling    

7. Förvaltningsbart    

8. Dokumenthantering X  X 

9. Samarbetsytor  X X 

10. Behörighetsstyrning X  X 

11. Antal redaktörer X   

12. Integration med andra system X X X 

13. Sociala funktioner X   
Tabell 4 Matris över huruvida de identifierade faktorerna har upptäckts vid studier av dokumentet effektkarta. X betyder att 
faktorn identifierats i effektkartan. 

Analysen visar att alla de faktorer (8-13) som handlar om hur intranätet kommer användas har 

identifierats i någon av de tre kartorna. Av faktor 1-7, som handlar om vilken applikationstyp som 

passar bäst för applikationen, har endast en hittats. Vissa av faktorerna har identifierats redan på 

nivån målgrupp, det gäller faktorerna behörighet, antal redaktörer och samarbetsytor. De övriga 

faktorerna har identifierats på nivån användningsmål. Analysen visar att om man ska kunna täcka in 

alla de faktorer som identifierats i tabell 5, behöver det finnas teknisk kompetens med under 

effektkartläggningen. Att studera effektkartorna i efterhand ger inte samma resultat. 

5.2. Metodmodellering 
Här beskrivs resultatet av metodmodelleringen av effektkartläggning. Syftet med 

metodmodelleringen var att kartlägga hur metoden är tänkt att användas, för att på så sätt 

undersöka om det finns delar i metoden som kan stödja val av teknik. 

5.2.1. Mål- och perspektivanalys 
Syftet med mål- och perspektivanalysen var att identifiera och beskriva de mål som metoden ska 

uppfylla. Resultatet av målanalysen är åtta mål som effektkartläggning ska bidra till enligt teorin, som 

listas nedan. 

1. Avtala om effekter istället för funktioner 

2. Skapa underlag för upphandling 

3. Skapa en produkt som bidrar till avsedda effekter 

4. Ta reda på användarnas behov och förväntningar 

5. Skapa underlag för välgrundade antaganden om vilka egenskaper och funktioner som ska 

skapa önskade effekter 

6. Tillhandahålla en strukturerad metod för att skapa en enighet om önskade effekter 

7. Beskriva en koppling mellan utformning av produkten och önskade effekter 

8. Möjliggöra effektstyrning 
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Inget av de mål som identifierats har fokus på teknik. Mål nummer 1 och 2 fokuserar på det 

motsatta, det vill säga att identifiera effekterna som ska uppnås. Vilken teknik eller vilka funktioner 

som ska användas är av underordnad betydelse under effektkartläggningen.  

5.2.2. Analys av arbetssätt 
Analysen av arbetssätt gjordes för att undersöka hur teorin beskriver att metoden ska genomföras. 

Analysen har resulterat i en handlingsgraf (figur 7) över det föreslagna arbetssättet som finns för att 

genomföra en effektkartläggning. En större bild av grafen finns i bilaga 8. 

 

Figur 7 Handlingsgraf som beskriver det föreslagna arbetssättet för genomförande av effektkartläggning 
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Figur 7 beskriver det arbetssätt Domingues & Berndtsson (2016) föreslår för att genomföra en 

effektkartläggning. Grafen visar att flera olika insamlingsmetoder används för att samla in den 

information som krävs för att skapa effektkartan. De metoder som används är intervjuer, workshop 

och observationer. Arbetet kan delas in i tre större delar; framtagning av syfte, framtagning av 

målgrupper och användningsmål och framtagning av åtgärder. Teknikaspekten kommer in i 

processen vid framtagning av åtgärder, då systemutvecklare involveras för att ta fram 

lösningsförslag. 

5.2.3. Dokumentanalys 
Syftet med dokumentanalysen var att identifiera och beskriva de dokument som tas fram under 

effektkartläggningen enligt teorin. En genomgång av det föreslagna arbetssättet visar att det 

huvudsakliga dokument som tas fram är en effektkarta som visualiserar hur delarna syfte, 

målgrupper, användningsmål och åtgärder hänger ihop. Även mätpunkter för syfte och prioriterade 

användningsmål märks ut. I det föreslagna arbetssättet för effektkartläggning tas även personas 

fram, vilket är en detaljerad beskrivning av målgruppen och vilka behov de har. 

5.2.4. Begreppsanalys 
Begreppsanalysen görs för att identifiera och förklara de centrala begrepp som används inom 

effektkartläggning. Begreppen listas i tabell 5.  

Begrepp Förklaring 

Användningsmål Beskriver vad målgrupperna har för behov och förväntningar på produkten. 

Effekt Beskrivning av vad som är syftet med en it-satsning. En effekt är mätbar. 

Effektkarta Dokumentering och visualisering av effektkartläggningen.  

Effektkartläggning Metod för att kartlägga syfte, målgrupper och åtgärder för en it-produkt. 

It-produkt It-system eller it-tjänst som ska skapa effekt vid användning. 

Målgrupp Grupp av användare som har liknande krav och behov. Målgrupperna ska 
åstadkomma önskade effekter genom användning av produkten. 

Mätpunkt Beskriver hur det ska mätas att syftet och användningsmål har uppnåtts. 

Nytta Beskrivning av vad som eftersträvas med en it-satsning. 

Personas Detaljerad beskrivning av en fiktiv person ur målgruppen. 

Syfte Beskriver den önskade effekten ska uppstå vid användning av produkten. 

Åtgärder Förslag på hur användningsmålen ska nås. 
Tabell 5 Beskrivning av centrala begrepp i effektkartläggning 
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Figur 8 visar hur de centrala begreppen är relaterade till varandra. Begreppsgrafen är baserad på 

begreppen i tabell 5. 

 

Figur 8 Begreppsgraf över relationen mellan de centrala begreppen inom effektkartläggning. 

5.3. Situationell metodanalys  
Här beskrivs resultatet av den situationella metodanalysen. Syftet är att kartlägga hur metoden 

används i praktiken för att undersöka vilka skillnader det finns från metodmodelleringen samt att 

försöka identifiera delar i metoden som behöver förändras för att vara ett stöd vid val av teknik. 

5.3.1. Situationell målanalys 
Den situationella målanalysen har gjorts för att jämföra om företagets mål med effektkartläggning 

ligger i linje med de som teorin förespråkar eller om det finns skillnader. I den empiriska studien av 

företagets implementering har åtta mål identifierats: 

1. Kunden skapar en gemensam bild internt, över vilka effekter projektet ska resultera i. 

2. Kunden får en chans att skapa en intern förankring över effekterna projektet ska resultera i. 

3. Effektkartläggning utgör en del av förstudien till ett projekt. 

4. Skapa ett underlag till kravspecifikation. 

5. Skapa ett underlag för informationsstruktur i systemet.  

6. Effektkartan ska kunna användas i förvaltning. 

7. Identifiera behov och mål för lösningen. 

8. Skapa ett lösningsförslag till kunden 

En jämförelse med målen i metodmodelleringen visar att även om målen är på lite olika nivåer syftar 

de till samma sak. Det vill säga att kartlägga vilka effekter som önskas och skapa en gemensam bild 

av dessa. De mål som företaget vill uppnå med användningen är mer praktiska och anpassade till de 

förutsättningar som gäller för deras effektkartläggningar. Det enskilt viktigaste målet för företaget är 

att kunden får en möjlighet att skapa en gemensam och förankrad bild över önskade effekter.  
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5.3.2. Resultat verktygsmodellering 
Syftet med verktygsmodelleringen var undersöka notationen för hur effektkartläggningen 

dokumenteras i effektkartan, som är det huvudsakliga dokumentet som tas fram. Intervjuer och 

dokumentstudier ligger till grund för analysen. Effektkartan används för att dokumentera syfte, 

målgrupper, användningsmål, åtgärder samt mätpunkter. Syftet med effektkartan är också att visa 

hur de hänger ihop. I kartan anges prioritering av användningsmålen samt hur mätpunkterna ska 

mätas. Eventuella tillägg som görs av effektkartläggaren märks upp med en annan färg. I vissa fall 

märks användningsmålen upp med ”vill” och ”ska”, vilket betyder vad användarna ska kunna göra 

och vad de vill kunna göra. Figur 9 visar ett exempel på en effektkarta framtagen av företaget.  

 

Figur 9 Exempel på effektkarta framtagen av företaget. Effektkartan finns i större format i bilaga 9. 

5.3.3. Resultat av analys av verktygsanvändning 
Analysen av verktygsanvändningen gjordes för att undersöka hur effektkartan används. Analysen 

baseras på intervjuer med personer som arbetar med effektkartläggning vid utveckling och i 

förvaltning. Vid utveckling används den framtagna effektkartan som grund för 

 Användningsfall 

 Mockups 

 Kravspecifikation 

Tillsammans utgör dessa dokument tillsammans med effektkartan lösningsförslaget till beställaren. I 

förvaltning används den bland annat att för att se vilka funktioner eller delar som kan nyttja samma 

teknik som en annan del som ska nyutvecklas. Analysen visar att effektkartan används både i 

förvaltning och vid utveckling. 
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5.3.4. Resultat av analys av användning 
Här beskrivs resultatet från analysen av användning av effektkartläggning i företaget i form av en 

styrkeanalys och en problemanalys. Analysen baseras på de intervjuer som genomförts med 

effektkartläggare och systemutvecklare. 

Styrkeanalys 

De styrkor som identifierats via den empiriska studien och som har koppling till teknik och teknikval 

har kategoriserats enligt de tre delar som ingår i metodbegreppet. Figur 10 visar hur styrkorna delar 

sig mellan områdena arbetssätt och notation. Ingen av styrkorna som identifierats har direkt 

koppling till området begrepp. 

 

Figur 10 Kategorisering av styrkor utifrån metoddelarna arbetssätt och notation. 

Metodens viktigaste styrka är att effektkartläggningen resulterar i en gemensam och förankrad bild 

över önskade effekter med systemet. Detta uppnås genom att berörda intressenter med olika roller 

deltar i kartläggningen. I vissa fall kan den förankrade bilden leda till att förutbestämda teknikval 

ändras, vilket är en styrka med metoden. Att effektkartläggaren har erfarenhet av liknande projekt är 

ett stort stöd för kunden och en styrka sett ur teknikperspektivet. Med erfarenhet av liknande 

projekt vet effektkartläggaren vilka faktorer som bör beaktas vid val av teknik.  

Analysen visar att effektkartan är ett bra stöd vid användning i förvaltning. Styrkor gällande 

metodens notation är att det går att identifiera de faktorer som bör beaktas vid teknikval, om man 

vet vilka dessa är. Det går också att identifiera målgrupper som har behov av speciell teknik. En 

annan styrka är att eftersom effektkartan är förankrad genom effektkartläggningsprocessen kan den 

vara en detaljerad och förankrad grund till flera andra dokument.  
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Problemanalys 

De problem som identifierats via den empiriska studien och som har koppling till teknik och teknikval 

har kategoriserats enligt de tre delar som ingår i metodbegreppet, det vill säga arbetssätt, notation 

och begrepp. Figur 11 visar att de flesta problemen hör till området arbetssätt. Inget av de 

identifierade problemen handlar om de begrepp som används i metoden effektkartläggning. 

 

Figur 11 Kategorisering av problem utifrån metoddelarna arbetssätt och notation. 

Analysen visar att vissa av problemen som identifierades var en bekräftelse på själva 

grundproblemet, det vill säga att tekniken väljs innan effektkartläggningen eller att teknikvalet inte 

baseras på effektkartläggningen. Ett problem som identifierats är att om berörda intressenter inte 

deltar kan det leda till att teknikval inte baseras på effektkartläggningen. Ett annat problem som kan 

påverka insamlingen av användningsmål är att deltagarna låter sina tidigare erfarenheter av olika 

tekniker påverka deras bidrag till användningsmål och önskade effekter. 

I dagens implementation av effektkartläggningen deltar inte systemutvecklare vid insamling av 

målgrupper och användningsmål, utan de kommer in i processen när det är dags att formulera 

åtgärder. Med det arbetssättet påverkar effektkartläggarens erfarenhet av liknande projekt hur 

mycket teknik beaktas under effektkartläggningen. En konsekvens blir också att eventuella krockar 

med teknikval och önskade effekter upptäcks senare i processen än om systemutvecklare hade 

deltagit i effektkartläggningen. Ett annat problem är att arbetssättet som används inte stödjer 

insamling av outtalade krav. Det kan leda till att eventuella behov och krav som kräver en viss teknik 

inte upptäcks.  

Ett problem som ligger på en högre nivå än effektkartläggning är att det kan finnas en ekonomisk 

aspekt på vilken teknik som föreslås.  

Problem som gäller notationen i effektkartan är att det inte syns vilka faktorer som bör påverka 

teknikvalet, det syns inte vilka målgrupper som har behov av annan teknik och det märks inte upp i 
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vilken grad användningsmålen bidrar till önskad effekt. Detta leder till att det inte är visuellt tydligt 

vilka användningsmål och målgrupper som har behov och krav som bör beaktas vid val av teknik. 

Fullständiga listor över alla styrkor och problem som identifierats i den empiriska studien finns i 

bilaga 1 och 2. 

5.4. Sammanfattande värdering av metoddiagnosen 
Här är finns en sammanfattande värdering av metoddiagnosen och en sammanställning av de styrkor 

och problem som hittats i metoddiagnosen när det gäller att vara ett stöd för teknikval under 

effektkartläggningsprocessen.  

Syftet med att analysera effektkartläggning ur både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv var att 

undersöka om företagets implementering av metoden skiljer sig från det föreslagna arbetssättet. Och 

om skillnaden påverkar hur väl metoden kan vara ett stöd för val av teknik. Resultatet från analysen 

visar att det bara är en del som skiljer sig mellan implementeringen och det föreslagna arbetssättet 

och som kan påverka teknikvalet. Det som skiljer de två perspektiven åt är hur användningsmål 

samlas in, vilket kan påverka hur väl effektkartläggningen kan vara ett stöd vid val av teknik.  

5.4.1. Styrkor 
Här är en sammanfattning av de styrkor som identifierats under metoddiagnosen som kan bidra till 

att effektkartläggningen kan vara ett stöd vid val av teknik av cms och applikationstyp för ett mobilt 

intranät. 

 Effektkartläggningen resulterar i en gemensam, förankrad bild över vilka som är de önskade 

effekterna och hur de ska uppnås. 

 Berörda intressenter deltar i effektkartläggningen vilket bidrar till en gemensam och 

förankrad bild över önskade effekter. 

 Effektkartan kan användas som stöd vid teknikbeslut i förvaltning. 

 Effektkartan kan användas som en förankrad grund för andra dokument. 

 Faktorer som bör beaktas vid val av teknik kan identifieras i effektkartan. 

5.4.2. Problem 
Här är en sammanfattning av de problem som identifierats under metoddiagnosen som hindrar att 

effektkartläggningen kan vara ett stöd vid val av teknik av cms och applikationstyp för ett mobilt 

intranät. 

- Teknikvalet är förutbestämt 

- Berörda intressenter deltar inte i effektkartläggningen 

- Deltagare i effektkartläggningen låter tidigare erfarenheter av olika tekniker påverka 

framtagningen av målgrupper och användningsmål 

- Många krav och behov uttalas inte 

- Systemutvecklare deltar inte vid framtagning av användningsmål 

- Det syns inte i effektkartan hur mycket varje användningsmål bidrar till önskade effekter 

- Det syns inte i effektkartan vilka användningsmål som påverkar vilken teknik som lämpar sig 

bäst 

- Det syns inte i effektkartan vilka målgrupper som har behov som påverkar vilken teknik som 

lämpar sig bäst 
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5.4.3. Förändringsbehov 
För att effektkartläggning ska vara ett stöd vid val av teknik bör följande åtgärder angående 

arbetssätt och notation implementeras: 

 Involvera systemutvecklare tidigare i effektkartläggningen  

 Använd metoder som säkerställer att även outtalade krav dokumenteras  

 Markera i effektkartan hur mycket användningsmål bidrar till önskade effekter 

 Markera i effektkartan vilka användningsmål som påverkar vilken teknik som lämpar sig bäst 

 Markera i effektkartan vilka målgrupper som har användningsmål som påverkar vilken teknik 

som lämpar sig bäst 

5.5. Åtgärdsformulering 
Här beskrivs hur arbetssätt och notation för effektkartläggning behöver förändras för att vara ett 

stöd för val av teknik för applikationstyp och cms för ett mobilt intranät. Åtgärdsformuleringen är 

framtagen utifrån analysmodellen som finns beskriven i kapitel 2.5.3 Analysmodell 

effektkartläggning. Inget av de identifierade förändringsbehoven faller under rubriken begrepp, så 

därför är åtgärdsformuleringen indelad i föreslagna åtgärder för arbetssätt och för notation i 

användningen av metoden effektkartläggning. 

5.5.1. Åtgärdsförslag arbetssätt 
Involvera systemutvecklare tidigare i effektkartläggningen 

Både i det föreslagna arbetssättet och i företagets implementation av effektkartläggning kommer en 

systemutvecklare in i processen vid steget att ta fram åtgärder. För att effektkartläggningen ska vara 

ett stöd vid val av teknik behöver en systemutvecklare involveras tidigare. För att hitta eventuella 

konflikter mellan vald teknik och önskade effekter bör en systemutvecklare delta vid framtagandet av 

målgrupper och användningsmål. Detta är speciellt viktigt i de fall då tekniken är förutbestämd, men 

det är önskvärt även när den inte är det. Systemutvecklare får en större förståelse för vad det är som 

efterfrågas om de deltar i effektkartläggningen, därför kan det vara värdefullt även i de projekt där 

tekniken inte är förutbestämd.  

Att en systemutvecklare deltar vid framtagande av målgrupper och användningsmål kan vara en 

lösning på problemet att deltagare i effektkartläggningen låter tidigare erfarenheter av cms och 

applikationstyp begränsa deras inspel vid workshopen. Om en systemutvecklare istället deltar och tar 

ansvar för den delen, kan de andra deltagarna fokusera på behov och krav utan att tänka på den 

tekniska aspekten. 

Använd metoder som säkerställer att även outtalade krav dokumenteras 

För att säkerställa att även outtalade krav dokumenteras föreslås att insamlingen av användningsmål 

bör kompletteras med observationer av användarna när de använder produkten. I dag samlar 

företaget in användningsmål via workshops. Ett problem med workshop som insamlingsmetod är att 

många krav och behov inte uttalas för att de ses som självklara för användarna. Det föreslagna 

arbetssättet förespråkar att observationer i kombination med intervjuer används för att samla in 

användningsmål. Att använda observationer av användarna som ett komplement till workshop eller 

intervjuer skulle öka chansen att upptäcka behov och krav som har påverkan på vilken teknik som 

lämpar sig bäst.  

5.5.2. Åtgärdsförslag notation 
Markera i effektkartan vilka användningsmål som påverkar vilken teknik som lämpar sig bäst 

En markering av användningsmål som påverkar vilken som teknik som lämpar sig bäst skulle vara ett 

visuellt hjälpmedel för att påvisa vilka användningsmål som behöver beaktas. Detta kan också vara 
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ett stöd vid prioritering. Om det är användningsmål som påverkar tekniken som hör till en prioriterad 

grupp bör det beaktas i högre grad, till skillnad från om målgruppen är lägre prioriterad. Eftersom 

effektkartan är avstämd och godkänd i verksamheten, vore det bra om även faktorer som påverkar 

teknikvalet kunde göras synliga i effektkartläggningen och på så sätt också få en förankring i 

verksamheten. 

Markera i effektkartan hur mycket användningsmål bidrar till önskade effekter 

Att märka upp i effektkartan hur mycket användningsmål bidrar till att önskade effekter uppnås 

skulle vara ett stöd vid prioritering av användningsmålen. Att använda detta i kombination med 

ovanstående förslag skulle vara en bra grund för prioritering av användningsmål och åtgärder och 

samtidigt hantera teknikaspekten under effektkartläggningen. Det vill säga, om ett användningsmål 

bidrar mycket till att önskade effekter uppnås och om samma användningsmål påverkar teknikvalet 

är det viktigt att det beaktas i effektkartläggningen. 

Markera i effektkartan vilka målgrupper som har användningsmål som påverkar vilken teknik som 

lämpar sig bäst 

I effektkartläggningen kan det upptäckas målgrupper som behov som kräver annan teknik, att märka 

upp detta i effektkartan kan vara ett visuellt stöd för att se till det beaktas det vid teknikval.   
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6. Validering av åtgärdsformulering för effektkartläggning 
Åtgärdsformuleringen (kapitel 5.5) har validerats genom en avstämning med två personer som 

arbetar med effektkartläggning vid utveckling och förvaltningen på företaget. Deras synpunkter 

angående möjligheter och hinder för att implementera åtgärdsformuleringen beskrivs i det här 

kapitlet. 

6.1. Arbetssätt  
Åtgärdsformuleringen innehåller två åtgärder som gäller arbetssätt. 

Involvera systemutvecklare tidigare i effektkartläggningen 

Företaget uppger att anledningen till att systemutvecklare inte deltar tidigare i dagens 

implementering är brist på resurser. Som ett alternativ föreslås att effektkartläggaren kvalitetssäkrar 

effektkartan med systemutvecklare innan lösningsförslag tas fram. Mer lagarbete och fler 

effektkartläggare som genomför effektkartläggningarna skulle vara bra, och därför ses denna åtgärd 

som önskvärd att implementera. 

Använd metoder som säkerställer att även outtalade krav dokumenteras 

Denna åtgärd ansågs som den svåraste att implementera. Ett alternativ kan vara att deltagarna får 

göra mer arbete innan effektkartläggningen. Även här lyfts lagarbete som en möjlighet att bättre 

fånga outtalade krav vid en workshop. 

6.2. Notation 
Alla tre punkter i åtgärdsformuleringen som gäller notation ansågs vara till nytta för att tydliggöra 

teknikaspekter i effektkartläggningen. Om man kunde arbeta med olika lager i effektkartan skulle 

man kunna använda de olika markeringarna beroende på vad man vill visa. 

Markera i effektkartan vilka användningsmål som påverkar vilken teknik som lämpar sig bäst 

Den här markeringen ansågs vara till störst nytta om man ska välja mellan två olika alternativ. Det 

måste finnas ett syfte med markeringen, så det blir tydligt vad den innebär. Den här markeringen 

skulle också kunna visa om det finns delar i effektkartläggningen som kräver en egen teknik. 

Markera i effektkartan hur mycket användningsmål bidrar till önskade effekter 

Vid implementering av det här förslaget bör man arbeta med gradering hur mycket av 

användningsmålen bidrar till önskade effekter. Att använda olika procentsatser skulle vara svårare.  

Markera i effektkartan vilka målgrupper som har användningsmål som påverkar vilken teknik som 

lämpar sig bäst 

Även en markering av målgrupper som har användningsmål som bör påverka teknikvalet skulle kunna 

påvisa om det finns behov av en egen teknik för någon del av systemet för att önskade effekter ska 

nås. 

En avslutande reflektion är att det finns små saker som kan göra stor effekt för att 

effektkartläggningen ska vara ett stöd vid val av teknik för ett mobilt intranät. 

6.3. Slutsats för validering av åtgärdsförslag 
Valideringen visar att åtgärdsformuleringen till största del är möjlig att implementera i företaget. För 

de delar som blir svårare att implementera finns det andra alternativ som också skulle bidra till att 

effektkartläggningen kan vara ett stöd vid val av teknik. 
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7. Slutsats och diskussion 
I det här kapitlet presenteras svar på forskningsfrågorna och diskussion kring resultatet. Kapitlet 

innehåller också en diskussion kring genomförandet av forskningen, arbetets kunskapsbidrag samt 

förslag på vidare forskning. 

7.1. Svar på forskningsfrågor 
Syftet med arbetet var att utvärdera metoden effektkartläggning med hjälp av metoden MA/SIMM, 

för att ta fram ett förslag på hur effektkartläggning kan användas för att vara ett stöd vid val av 

teknik för applikationstyp och cms för att nå önskad effekt vid utveckling av ett mobilt intranät.  

De två frågeställningar som togs fram för att besvara syftet besvaras nedan. 

1. Hur kan metoden effektkartläggning användas för att vara ett stöd i val av teknik för 

applikationstyp och cms för ett mobilt intranät? 

Svaret på frågeställning 1 finns i den åtgärdsformulering som metodutvärderingen resulterade i.  

För att effektkartläggningen ska kunna vara ett stöd vid val av teknik bör dessa punkter 

implementeras: 

 Involvera systemutvecklare tidigt i effektkartläggningen 

 Använd metoder som säkerställer att även outtalade krav dokumenteras 

 Markera i effektkartan vilka användningsmål som påverkar vilken teknik som lämpar sig bäst 

 Markera i effektkartan hur mycket användningsmål bidrar till önskade effekter 

 Markera i effektkartan vilka målgrupper som har användningsmål som påverkar vilken teknik 

som lämpar sig bäst 

 

2. Vilka faktorer bör beaktas vid val av teknik för applikationstyp och cms för att nå önskad effekt 

vid utveckling av ett mobilt intranät? 

Svaret på frågeställning 2 är en lista på faktorer som har tagits fram med hjälp av litteraturstudier 

och intervjuer.  

Flera av faktorerna är relaterade till varandra, men kan grovt delas in i faktorer för applikationstyp 
och cms. Faktor 1-7 handlar till största delen om valet av applikationstyp. Faktor 8-13 handlar om hur 
intranätet ska användas och påverkar därför valet av cms. Faktorerna beskrivs i stycke 5.1 Analys av 
faktorer som bör beaktas vid val av teknik för ett mobilt intranät. 

Faktorer som bör beaktas vid val av teknik för cms och applikationstyp för ett mobilt intranät: 
1. Tillgång till enhetens funktioner 

2. Stöd för olika plattformar 

3. Distribution 

4. Säkerhet och lagring 

5. Grafik, animationer och prestanda 

6. Uppkoppling 

7. Förvaltningsbarhet 

8. Dokumenthantering 

9. Samarbetsytor 

10. Behörighetsstyrning 

11. Antal redaktörer 

12. Integration med andra system 

13. Sociala funktioner 
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7.2. Diskussion kring resultatet 
Hur bör metoden effektkartläggning användas för att vara ett stöd i val av teknik för applikationstyp 

och cms för ett mobilt intranät? 

Effektkartläggning innehåller inga metoder för att genomföra de olika delarna, vilket även Andersson 

& Norén (2011) lyfter fram i deras studie. Förslaget på utveckling av metoden är inte heller kopplat 

till några särskilda metoder utan är punkter som behöver implementeras för att effektkartläggning 

ska kunna vara ett stöd. Detta leder till att åtgärdsformuleringen kan användas oavsett vilka metoder 

som används för att genomföra effektkartläggningen. De föreslagna åtgärderna är inte beroende av 

varandra, utan det går att implementera delar av åtgärdsformuleringen och få ett stöd vid val av 

teknik.  

Att involvera en systemutvecklare tidigare i processen är värdefullt oavsett om tekniken är 

förutbestämd eller inte. Hertzum & Simonsen (2010) menar att en effektdriven systemutveckling kan 

bidra till att kunderna kan släppa fokus på tekniska aspekter eller en detaljerad kravspecifikation. Jag 

anser att man kan uppnå detta med effektkartläggning också om den föreslagna åtgärden med att 

systemutvecklare involveras tidigare i processen implementeras. Skulle en systemutvecklare delta vid 

framtagning av användningsmål kan de andra deltagarna känna sig trygga i att de tekniska 

aspekterna är omhändertagna så att de själva kan fokusera på att bidra med verksamhetskunskap. 

Det kan också vara en vinst längre fram i systemutvecklingen, eftersom systemutvecklaren får en 

större förståelse för de behov och krav som ställs och det kan leda till en smidigare och bättre 

utveckling av systemet. Att lägga mer resurser på effektkartläggningen skulle kunna resultera i att 

mindre tid behöver läggas på att tolka effektkartan i ett senare skede.  

Att fånga outtalade krav som kan påverka tekniken kan vara svårt även med den föreslagna metoden 

observation. Det kräver att den som observerar vet vilka krav som påverkar tekniken. Att fånga 

outtalade krav borde vara extra viktigt om systemet som effektkartläggningen gäller är ett system 

som målgrupperna använder dagligen. Ett sådant system skulle kunna vara ett mobilt intranät. 

Använder en person ett system dagligen borde det öka chansen att många saker görs på automatik, 

vilket leder till att personerna inte tänker på att nämna dessa saker som krav vid en 

effektkartläggning. Vid valideringen av åtgärdsformuleringen föreslogs att det kan vara fler 

kartläggare som genomför kartläggningen som alternativ till observationer. Det bör leda till att fler 

outtalade krav uppfattas vid effektkartläggningen. Det skulle dock ställa höga krav på att 

effektkartläggarna har relativt god erfarenhet av applikationstypen som ska tas fram. Skulle 

effektkartläggningen gälla ett mobilt intranät bör det finns erfarenhet av intranät och mobila 

applikationer bland de som genomför effektkartläggningen. 

Problemet som Ottersten & Balic (2010) lyfter med att krav och lösningsförslag sällan är kopplade till 

önskade effekter är svårt att komma runt om tekniken är förvald, men om åtgärdsformuleringen 

implementeras kan effektkartläggningen bidra till att tydliggöra eventuella konsekvenser teknikvalet 

får för de önskade effekterna. En styrka och ett mål med effektkartläggningen är den gemensamma 

och förankrade bild den resulterar i. Om den bilden även visar hur mycket varje användningsmål 

bidrar till önskade effekter och vilka användningsmål som påverkar vilken teknik som lämpar sig bäst 

tror jag den blir ett tydligt underlag för diskussion, prioritering och beslut. 

Den empiriska studien visade att effektkartan är ett stöd i förvaltning när val av teknik ska göras för 

vidareutveckling av ett system, och önskemål fanns om att använda den ännu mer. Även Eriksson 

Vikner (2016) lyfter fördelar med hur effektkartan kan visa hur föreslagna åtgärder påverkar 

användningsmål och målgrupper. Jag anser att de föreslagna åtgärderna för notation i 

effektkartläggning skulle bidra till att effektkartans nytta vid användning i förvaltning ökar. Även de 
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notationsproblem som Eriksson Vikner (2016) tar upp med att effektkartan inte visat på tekniska 

begränsningar som plattformar, hårdvara och hur användarna har möjlighet att interagera bör till en 

viss del kunna lösas med de framtagna förslagen på markeringar i effektkartan. Det viktiga är att alla 

berörda är införstådda med vad de olika markeringarna betyder. 

I teorin fungerar effektkartläggning bra som underlag för att välja teknik baserat på krav och behov. I 

praktiken finns flera andra parametrar att ta hänsyn till, vilket kan påverka hur väl en 

effektkartläggning kan bidra till att önskade effekter uppnås. Förutom problemet att teknikvalet 

redan är gjort, finns andra faktorer som är på en högre nivå än effektkartläggning. Det kan handla om 

att företaget gör större ekonomisk vinning på att föreslå en teknik framför en annan. Eller att 

företaget valt ett teknikspår de vill följa och därför föreslår lösningar utifrån det och inte utifrån 

användarnas behov. Även i dessa fall kan effektkartläggning användas för att identifiera önskade 

effekter. Det är dock viktigt att tydliggöra de förutsättningar och begränsningar som finns, så att 

effektkartläggningen kan bli den gemensamma och förankrade bild över vad som ska uppnås med 

systemet som är dess styrka. 

Vilka faktorer bör beaktas vid val av teknik för applikationstyp och cms för att nå önskad effekt vid 

utveckling av ett mobilt intranät? 

Analysen av faktorer har resulterat i 13 faktorer som bör beaktas. Analysen visar också att även om 

en effektkartläggare och två systemutvecklare deltog i en effektkartläggning skulle ändå inte alla 

faktorer täckas in. Det är nog inte möjligt att täcka in alla faktorer under en effektkartläggning och 

kanske inte nödvändigt heller, utan man får fokusera på de faktorer som är prioriterade i projektet. 

Det bör dock säkerställas att de prioriterade faktorerna kommer att beaktas, helst med en 

systemutvecklare som deltagare vid framtagning av användningsmål. Även om de flesta av 

faktorerna som rör val av cms går att identifiera i en effektkarta ger det inte samma fördelar som att 

ha en systemutvecklare med i effektkartläggningen. I en av kartorna som studerades identifierades 

endast två faktorer, vilket betyder att man missar många andra om man förlitar sig på att kunna 

identifiera teknikpåverkande faktorer genom att studera effektkartor i efterhand. Den tekniska 

utvecklingen går fort och nya tekniker uppkommer vilket kan leda till att faktorer som påverkar 

tekniken idag kan vara andra imorgon. Så att säkerställa ett arbetssätt som involverar teknik utan att 

tappa fokus på önskade effekter anser jag vara viktigt för att kunna använda effektkartläggning 

utifrån de förutsättningar som gäller idag. 

7.3. Slutsats 
Forskningen har resulterat i en åtgärdsformulering i fem punkter. De åtgärdsförslag som lagts fram 

kräver olika stora insatser för att implementera och berör arbetssätt och notation för 

effektkartläggning. Om åtgärdsformuleringen implementeras kan effektkartläggningen vara ett stöd 

vid val av teknik, antingen som beslutsunderlag eller för att påvisa eventuella konsekvenser av redan 

tagna teknikbeslut. 

Forskningen har också resulterat i en lista på 13 faktorer som bör beaktas vid val av teknik för ett 

mobilt intranät, som grovt kan delas in i faktorer för applikationstyp och cms.  

Slutsatsen av forskningsarbetet är att det finns utvecklingspotential för metoden effektkartläggning 

för att den ska kunna vara ett stöd vid val av teknik för cms och applikationstyp för ett mobilt 

intranät.  
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7.4. Diskussion kring genomförande 
MA/SIMM är en metod med många delar, där jag valde att genomföra de flesta i min metodanalys. 

Det har varit positivt för jag har fått en helhetsbild över metoden effektkartläggning. Men det har 

också varit en utmaning att hålla isär och samtidigt koppla samman alla delar till en 

sammanhängande analys. För att inte tappa kopplingen till forskningens syfte, har analyserna gåtts 

igenom flera gånger för att säkerställa att det bara är de saker som påverkar teknikvalet som ingår i 

analysen. För att få inspel till hur metoden MA/SIMM kan användas har jag undersökt hur andra 

använt metoden. Detta har varit till stor hjälp för genomförandet av metodanalysen, eftersom 

metoden kan kombineras och användas på olika sätt beroende på syfte med metodanalysen. Utifrån 

olika användningar av metoden har jag satt ihop och genomfört metodanalysen på ett sätt som jag 

anser varit lämpligt för att besvara forskningsfrågorna.  

Metodtriangulering innebär att man använder två eller flera datainsamlingsmetoder för att 

säkerställa validiteten i det som undersöks (Oates, 2006, s. 37). I det här arbetet har två 

datainsamlingsmetoder använts, intervjuer och dokumentstudier. Det hade varit värdefullt att 

komplettera undersökningen med observationer av en effektkartläggning som genomförs av 

företaget. Observationer är en datainsamlingsmetod där man observerar fenomenet man 

undersöker, för att ta reda på vad människor gör istället för att de säger vad det gör (Oates, 2006, s. 

202). Detta har inte kunnat genomföras då inget projekt i företaget var i den fasen av 

effektkartläggning under tiden för mitt arbete.   

En svaghet med de dokumentstudier som gjordes var att ingen av effektkartorna var framtagna 

specifikt för en mobil applikation, utan de gällde intranät. Även om intranät som tas fram idag, 

många gånger är responsiva och därför mobila, kan det ha påverkat resultatet av 

dokumentstudierna.  

I forskningsstrategin design och skapande ingår att validera den artefakt som tas fram. Det bästa 

hade varit om åtgärdsformuleringen hade validerats genom en effektkartläggning för ett mobilt 

intranät. Det har inte varit möjligt på grund av det inte fanns en planerad effektkartläggning för ett 

mobilt intranät inom tiden för examensarbetet. Planen var att göra en effektkartläggning för ett 

tänkt mobilt intranät. På grund av åtgärdsformuleringens innehåll bedömde jag att det var mer 

värdefullt att validera formuleringen med två personer som arbetar med effektkartläggning istället 

för att göra en effektkartläggning i form av proof of concept inom examensarbetet. Beslutet grundar 

sig på att det inte skulle gå att skapa de förutsättningar som skulle krävas för att valideringen skulle 

kunna generaliseras till ett verkligt fall. 

7.5. Examensarbetets kunskapsbidrag 
Detta forskningsarbete bidrar till ämnet informatik genom ett förslag på hur metoden 

effektkartläggning kan användas för att vara ett stöd vid val av teknik för cms och applikationstyp för 

ett mobilt intranät. Arbetet bidrar med ett förslag på fem punkter som kan implementeras vid 

användning av metoden. De fem punkterna gäller arbetssätt och notation för metoden. Förslaget på 

metodutveckling är framtaget med hjälp av metoden MA/SIMM. Olika applikationer kräver olika val 

av teknik. Arbetet har genomförts på ett mobilt intranät där val av teknik för applikationstyp och cms 

ingått. Arbetets resultat kan generaliseras och vara till nytta för andra systemutvecklingsprojekt som 

använder effektkartläggning, genom implementering av den föreslagna metodutvecklingen, men 

med andra faktorer som påverkar teknikvalet för just den applikationstypen.  

Ett annat kunskapsbidrag med arbetet är en beskrivning av hur MA/SIMM kan användas vid 

utvärdering av en metod där syftet är att vidareutveckla den och där både idealperspektivet och det 

situationella perspektivet analyseras. Metodutvärderingen har genomförts med hjälp av 
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litteraturstudier, intervjuer och dokumentstudier. De olika delarna som genomförts under analysen 

finns beskrivna i kapitel 2.4.1 Metoddiagnos och illustrerade i figur 4.  

Ytterligare ett kunskapsbidrag är den sammanställning av faktorer som påverkar vilken teknik för cms 

och applikationstyp som lämpar sig bäst vid utveckling av ett mobilt intranät. Faktorerna har tagits 

fram utifrån litteraturstudier och intervjuer. 

7.6. Förslag på fortsatt forskning 
Åtgärdsformuleringen som är framtagen är baserad på ett företags implementering av metoden. För 

att validera hur väl metodutvecklingen passar för andra implementeringar av metoden kan ett 

förslag för vidare forskning vara ett test av åtgärdsformuleringen i ett verkligt fall. Eftersom 

åtgärdsformuleringen är framtagen utifrån det specifika fallet ett mobilt intranät skulle den kunna 

testas både för ett sådant samt för en annan typ av applikation.  

Fokus under det här arbetet har varit att ge förslag på hur metoden effektkartläggning kan utvecklas 

för att vara ett stöd vid teknikval. Det har inte ingått i studien att utforska andra metoder som stödjer 

effektdriven systemutveckling. Ett förslag till fortsatt forskning kan därför vara att undersöka om det 

finns det någon annan metod som stödjer effektdriven systemutveckling och som stödjer teknikval 

bättre än effektkartläggningsmetoden. 

Det föreslagna arbetssättet enligt Domingues & Berndtsson (2016) menar att det är viktigt att det 

finns teknisk kompetens när lösningsförslag och åtgärder ska formuleras. Detta arbetssätt fungerar 

när tekniken inte är förutbestämd, men om den är bestämd kan det leda till att eventuella konflikter 

mellan önskade effekter och den valda tekniken upptäcks senare än om en systemutvecklare deltagit 

tidigare i processen. Därför föreslår jag i åtgärdsformuleringen att systemutvecklare ska delta 

tidigare. Men att ha med en systemutvecklare tidigare i processen kostar både tid och pengar. En idé 

till fortsatt forskning är därför att undersöka vinsten för företaget med att involvera en 

systemutvecklare tidigare i effektkartläggningen.  
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Bilaga 1 Styrkelista situationell metodanalys 
Listan beskriver alla styrkor som identifierats i samband med företagets implementation av metoden 
effektkartläggning. Styrkorna är kategoriserade utifrån vilken av metoddelarna arbetssätt, notation 
eller begrepp den hör till.  
 

Nr Styrka Metoddel 

1 Berörda intressenter och representanter från 
målgrupperna deltar i effektkartläggningen. 

Arbetssätt 

2 Olika roller deltar i effektkartläggningen 
(nyanställd, chef, projektledare) 

Arbetssätt 

3 Effektkartläggningen kan påverka beställaren till 
att ändra teknisk plattform om det behövs. 

Arbetssätt 

4 Effektkartläggningen ger kunden en chans att 
skapa en intern gemensam bild över vilka effekter 
systemet ska leda till.  

Arbetssätt 

5 Förankrad grund till andra dokument, som till 
exempel kravspecifikation och användningsfall.  

Notation 

6 En erfaren effektkartläggare är ett stort stöd för 
kunden. 

Arbetssätt 

7 Effektkartläggningen kan vara en grund för en 
webbstrategi 

Notation 

8 Deltagarna i effektkartläggningen förbereds inför 
workshop, genom utskick av frågorna som ska 
besvaras under workshopen.  

Arbetssätt 

9 Målgruppsanalysen kan påvisa faktorer som bör 
beaktas i teknikvalet. 

Notation 

10 Anpassningsbart arbetssätt vid framtagning av 
användningsmål. 

Arbetssätt 

11 Material som behövs för senare steg i förstudien 
kan fångas upp och dokumenteras. 

Arbetssätt/Notation 

12 Faktorer som bör beaktas vid val av teknik kan 
identifieras i effektkartan. 

Notation 

13 Systemutvecklares kunskap om 
effektkartläggningen gör att de kan använda 
effektkartan i förvaltning av ett system. 

Arbetssätt 

14 Effektkartläggningen resulterar i en detaljerad 
beskrivning av krav och behov på systemet. 

Notation 

15 Effektkartläggning ger ett bra stöd för att 
rekommendera teknik för mindre delar i 
förvaltning. 

Arbetssätt/Notation 
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 Bilaga 2 Problemlista situationell metodanalys 
Listan beskriver alla problem som identifierats i samband med företagets implementation av 
metoden effektkartläggning. Problemen är kategoriserade utifrån vilken av metoddelarna arbetssätt, 
notation eller begrepp den hör till.  
 

Nr Problem Metoddel 

1 Berörda intressenter deltar inte i effektkartläggningen. Arbetssätt 

2 De teknisk plattform är bestämd innan effektkartläggningen startar. Arbetssätt 

3 Identifierade användningsmål kan inte uppnås på grund av att 
tekniken valdes utan effektkartläggningen som beslutsunderlag. 

Arbetssätt 

4 Mycket beror på effektkartläggarens erfarenhet av liknande projekt. Arbetssätt 

5 Många förväntningar och krav som är outtalade och blir därför inte 
dokumenterade. 

Arbetssätt/Notation 

6 Det märks inte upp hur mycket varje användningsmål bidrar till 
önskade effekter. 

Notation 

7 Systemutvecklare deltar inte i effektkartläggningen. Arbetssätt 

8 Det finns inga dokumenterade metoder för att genomföra 
effektkartläggning.  

Notation 

9 Effektkartläggningen är personberoende. Arbetssätt 

10 Svårt att veta vilka faktorer som bör beaktas i teknikvalet för 
systemet. 

Arbetssätt 

11 Otillräckliga verktyg för att dokumentera effektkartläggningen. Notation 

12 Det syns inte i effektkartan vilka användningsmål som bör påverka 
tekniken 

Notation 

13 Åtgärder som förslås i effektkartläggningen går inte att genomföra på 
grund av avsaknad av teknisk kompetens i effektkartläggningen. 

Arbetssätt 

14 Deltagare i effektkartläggningen är inställda på en viss teknik, vilket 
påverkar deras bidrag till effektkartläggningen. 

Arbetssätt 

15 Ekonomisk aspekt som kan påverka vilken teknik som föreslås. Arbetssätt 

16 Det syns inte i effektkartan vilka målgrupper som har behov som bör 
påverka tekniken 

Notation 
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Bilaga 3 Intervjuguide 
Frågor som legat till grund för intervjuer med respondenter som arbetar med effektkartläggning eller 

systemutvecklare som arbetar med mobil utveckling. Ordningen på frågorna samt eventuella 

följdfrågor har anpassats efter intervjusituationen. 

Generella frågor 

1. Vad jobbar du med? 

2. Erfarenhet från mobila applikationer? (Avser nativ-, hybrid- & webbapplikationer) 

3. Erfarenheter från intranät? 

Intervju effektkartläggare 

Mål med intervju: Samla in material för att kunna göra en problemanalys, en styrkeanalys samt en 

handlingsgraf.  

 Varför gör ni effektkartläggningar? 

 Vilka deltar vid en effektkartläggning? 

 Hur går processen till? 

 Finns det någon koppling till andra dokument? 

 Tänker du något på teknik under effektkartläggningen? 

 Vilka styrkor och eventuella svagheter ser du med effektkartläggningen? 

Intervju systemutvecklare effektkartläggning 

Mål med intervju: Identifiera faktorer eller områden som beaktas vid val av teknik till mobil 

applikation. 

 Har du erfarenhet av effektkartläggning i samband med utvecklingsprojekt? 

 Ser du några problem i samband med effektkartläggningen? 

 Ser du några styrkor med effektkartläggningen? 

 Brukar du vara delaktig i att välja teknik för en it-produkt? 

 Hur brukar teknik väljas i ett utvecklingsprojekt? 

 Vad brukar ligga till grund för valet av teknik? 

 Är det några speciella områden eller faktorer som gör att du föredrar en viss applikationstyp 

eller teknisk plattform framför en annan (Episerver, Sharepoint, App vs Responsiv webb)? 

 Är det speciella faktorer för att det gäller en mobil applikation? 

 Tänker du på något speciellt om det rör sig om ett mobilt intranät? 

Intervju systemutvecklare mobila applikationer 

 Brukar du vara delaktig i att välja teknik i ett utvecklingsprojekt? 

 Hur brukar teknik väljas i ett projekt för en mobil applikation? 

 Finns det någon skillnad mellan att välja teknik för en mobil applikation eller en webb? 

 Är det några speciella områden eller faktorer som gör att du föredrar en viss applikationstyp 

(nativ-app, hybridapp eller webbapp) eller teknisk plattform framför en annan? 

 Tänker du på några speciella faktorer vid teknikval om det gäller ett mobilt intranät? 

 Har du erfarenhet av effektkartläggning i samband med utvecklingsprojekt? 
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Bilaga 4 Intervju effektkartläggare 
Intervju med Gunilla Tannefors, konsult Headlight AB 

Inledning: Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur effektkartläggning kan vara ett stöd i 

teknikvalet för ett mobilt intranät. Syftet med den här intervjun är att undersöka hur ni 

implementerat effektkartläggning. 

Beskrivning av respondenten 

Gunilla Tannefors är konsult på Headlight AB, med uppdrag hos olika kunder. Gunilla intervjuas i 

egenskap av projektledare som gör effektkartläggningar i förstudiearbetet för 

webbutvecklingsprojekt. 

Erfarenhet från mobila applikationer? (Avser nativ-, hybrid- & webbapplikationer) 

Har varit involverad i ett projekt som innebar en anpassning av en app. 

Erfarenheter från intranätprojekt 

Massor. 

Erfarenhet av mobila intranät 

Inte specifika mobila intranätprojekt, men eftersom det numera är en hygienfaktor att 

webbapplikationer ska vara responsiva så blir intranäten mobila. Sedan hänger det på företagen att 

öppna upp för åtkomst via mobilen. 

Gunilla berättar att tjänster i molntjänsten Office 365 är på stark uppgång bland företag och 

organisationer som kan tänka sig att använda just molntjänster för intern information. Med Office 

365 kan företagen nyttja en rad olika tjänster för samarbete och dokumenthantering som alla kan 

nås via appar.  

Effektkartläggning 

Varför gör ni effektkartläggningar? 

Effektkartläggningar är en del av förstudien till ett projekt, och förstudien i sin tur är en fas i den 

modell som används för genomförande av projekt. De två andra delarna är realiseringsfas och 

förvaltningsfas. 

Med verksamhetsnytta och användarupplevelse i fokus är det viktigt att vi har en väl fungerande 

metod för att identifiera effekter, behov och målsättningar. Det är först när vi känner till vad kunden 

har för effektmål som vi kan mäta om vi lyckats med vår leverans. 

I förstudiefasen, som är projektets första fas, identifierar och kartlägger vi tillsammans med 

beställaren de behov som verksamheten och användarna har på den slutgiltiga lösningen/produkten. 

Dessa behov är tillsammans med de tekniska förutsättningarna viktiga att dokumentera innan 

arbetet med realiseringen kan fortsätta. 

Kartläggningarna görs främst för att kunden ska få en chans att skapa en intern gemensam bild. 

Många intranät är väldigt lika, så för mig som gjort många intranät och kartläggningar för dessa ser 

jag ofta liknande resultat. Jag skulle i många fall kunna göra effektkartläggningen utan kunden, men 

den största fördelen med att göra en effektkartläggning är att kunden får en chans att skapa intern 

förankring och en gemensam bild över systemet som ska tas fram.  
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Vad används effektkartan till? 

Effektkartan ligger främst till grund för en kravspecifikation för lösningen som ska tas fram. Den kan 

också vara en grund för det förslag på informationsstruktur som tas fram då det normalt 

framkommer en hel del önskemål och förväntningar om innehåll i samband med workshopen.  

Effektkartan ska även kunna användas i förvaltning, men det görs inte i så stor utsträckning. 

Effektkartläggningen kan också, och har i vissa fall, använts som underlag för en webbstrategi. 

Vilka roller har de personer som ingår i en effektkartläggning? 

Beställaren av effektkartläggningen är vanligtvis projektledare för ett införande eller ansvarig för 

intranätet hos kunden. Det är viktigt att de som är berörda och ska använda det nya intranätet är 

med i effektkartläggningen. I ett fall deltog en webbredaktör i effektkartläggningen som på så vis 

kunde berätta exakt vad han ville göra när han arbetade med bilder för att förenkla denna del i 

arbetet. Det blev då enkelt att få med det användningsmålet i kartan så som användaren ville ha det.  

I den workshop som genomförs för att ta fram effektkartan bör det finnas representanter från olika 

målgrupper som gärna får ha olika roller, som till exempel: 

 Chef 

 Nyanställd 

 Projektledare 

 Negativt inställd person 

 Personer från geografiska olikheter 

 Webbredaktör 

 Webbansvarig 

 Representant från IT 

 Spindeln i nätet på företag 

 Representant från Kommunikation 

Den här gruppen brukar vara på ungefär 10-15 personer. Det är önskvärt att deltagarna är delaktiga 

och känner att de kan och vill dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Deltagarna blir normalt 

utmärkta ambassadörer för den nya lösningen som är under arbete om de får möjlighet att ingå i en 

referensgrupp. 

Arbetssätt 

Hur går processen till? Hålls ett möte eller flera? 

Det hålls många möten. Processen stegvis: 

1. Jag säljer in effektkartläggningen hos kund med en dragning om hur den går till och vad den 

resulterar i. Oftast är de tekniska förutsättningarna klara, vanligtvis baserade på den 

plattform kunden redan arbetar med. Men i takt med att kunderna efterfrågar behov av 

högre krav på dokumenthantering så kan man tydligt se en ökning på SharePoints plattform. 

Beställaren av effektkartläggningen gör tillsammans med mig klart vilket syfte 

effektkartläggningen har. Alltså varför vill kunden göra denna förändring. Ibland är även 

målgruppsanalysen klar här. 

 

2. Inför den workshop som ska hållas skickas ett antal frågor ut till deltagarna i 

effektkartläggningen. Frågorna handlar om det som effektkartläggningen ska ge svar på; 

varför görs detta, vilka effekter ska uppnås, vilka är målgrupperna och vad vill de göra? 
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3. Nästa steg är en workshop där deltagarna får börja med att säga vilka effekter som systemet 

ska resultera i. Viktigt här är att inte sålla bland förslagen, utan allt skrivs upp. Dessa effekter 

ska helst vara mätbara och kunna följas upp. Om deltagarna inte säger några effekter börjar 

jag fiska efter effekter som kan vara aktuella. 

 

4. Sedan börjar målgrupperna specificeras. Om ingen säger något, fiskar jag även här efter 

målgrupper som borde finnas enligt min erfarenhet. Ibland har kunden redan gjort en 

målgruppsanalys. Finns det någon som är ur en specifik målgrupp får denne börja säga vilka 

användningsmål de har. Vid en effektkartläggning kom det fram en målgrupp som hette 

”Användare som inte har tillgång till dator”. Då kan man redan där se att det ställer krav på 

tekniken. 

 

5. När målgrupperna är framtagna går deltagarna igenom varje målgrupp, alla på mötet får 

sätta sig in i den rollen för att försöka ta fram vilka behov varje målgrupp har. Detta steg görs 

olika beroende på om det är en stor eller liten grupp. Är det en liten grupp kan jag 

dokumentera direkt i mindmap-verktyget. Om det är en stor grupp delas deltagarna in i 

mindre grupper och skriver användningsmålen på post-it-lappar. Skulle det komma fram 

content-material (innehåll) här sparas det för att använda i framtagningen av 

informationsstrukturen, som är ett senare steg i förstudiearbetet. 

Nu för tiden är det en hygienfaktor att en webbapplikation ska vara responsiv. Det är inte så 

vanligt att det kommer upp att de vill ha en ”app”, men det är ett vanligt behov att systemet 

ska vara tillgängligt jämt. De saker som sägs och dokumenteras är lite, vad som är förväntat 

och outtalat är jättemycket. 

 

6. Efter genomförd workshop finns det en vägg med grupperade post-it-lappar över 

användningsmål och målgrupper. Jag dokumenterar och renskriver kartläggningen i ett 

mindmap-verktyg, och även kompletterar kartan enligt eget huvud. Dessa kompletteringar 

märks upp med annan färg. Jag brukar inte ange hur mycket (i procent) varje 

användningsmål bidrar till uppfyllnad av effekter. Prioritering av användningsmål görs av 

kunden när kartan är godkänd. Användningsmålen delas in i ska-krav och vill-krav. 

 

7. Den renskrivna kartan gås igenom med beställaren, kompletteringar och justeringar görs tills 

de är eniga om effektkartans (slutliga) version. Eventuellt presenteras kartan för styrgrupp 

eller liknande.  

 

8. Den spikade kartan ”hälls ut”, dokumenteras som användarfall, det vill säga varje 

användningsmål blir ett användningscase, med formuleringen ”Som +målgrupp+ ska jag 

kunna +användningsmål+…” 

Lösningsförslagen, hur användningsmålen ska nås, tas fram av mig som kan ta hjälp av 

utvecklare och systemarkitekt i sin organisation. Varje användningsmål resulterar i en 

funktion som prissätts med hjälp av utvecklare. 

9. Lösningsförslaget presenteras för kunden. I lösningsförslaget ingår ibland även en föreslagen 

informationsstruktur och mockups på lösningen samt förslag på förvaltningsorganisation. 

Ofta föreslås standardfunktioner för att göra lösningen enklare att underhålla. 

Vilka metoder använder ni för att genomföra effektkartläggningen? 

Grunderna i metodiken som jag använder för effektkartläggning är framtagen av företaget InUse.  
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Workshop används för att identifiera målgrupper och användningsmål. Under workshopen används 

en metod med post-it-lappar för att skriva ner målgrupper och användningsmål samt gruppering av 

dessa. Personas kan tas fram, men det är vanligare att jag namnger målgrupperna och beskriver 

målgruppens huvudsakliga uppgifter och behov, till exempel Projektledaren Pia.  

Görs alltid effektkartläggning i förstudiefasen? 

Nej, men delarna som kartläggs måste alltid tas fram, det vill säga syfte, målgrupper och behov. 

Använder du några särskilda verktyg i effektkartläggningen? 

Mindmap-verktyg för att dokumentera effektkartan. Excel för att skriva om effektkartan till 

användningsfall och Word för att dokumentera kravspecifikationen. Vanligtvis tas även en 

presentation fram i PowerPoint för att presentera resultatet hos kunden. 

Finns det någon koppling till andra dokument? Use cases? 

Användningsfall, kravspecifikation, mockups för design av webbplatsen, personas. 

Teknik  

Tänker du på teknik under effektkartläggningen? Några särskilda faktorer? 

Ja, oftast är plattformen bestämd innan, men det händer att de ändrar sig efter effektkartläggningen.  

Om kunden säger dokumenthantering och samarbetsytor i samma mening tänker jag vanligtvis 

Sharepoint. 

Faktorer som jag reagerar på i effektkartläggningen och vet av erfarenhet att de påverkar vilken 

teknik som är lämplig är 

 Samarbetsytor 

 Dokumenthantering 

 Behörighetsstyrning 

 Antal redaktörer 

 Om det ska finnas koppling med andra system 

 Om det ska finnas sociala delar 

Om kunden väljer molntjänsten Office 365 så kan de nyttja en rad appar för åtkomst till 

samarbetsytor och eget innehåll. Det som normalt anpassas i SharePoint-lösningar är det 

gemensamma strukturerade innehållet för innehåll och kommunikation samt åtkomst till 

gemensamma dokument.  Man kan även tänka sig att bygga upp intranätet i delar och erbjuda olika 

innehåll i olika kanaler.  

Ett bra exempel på användning av app var ICA som genom en app visade mycket filmat material, som 

till exempel ledningsmöten eller andra mer informella inslag som till exempel en baristakurs från en 

medarbetare. Detta var ett bra sätt för dem att ”dra” folk till intranätet via en app.  

När pratas det teknik i projektet? 

Teknisk plattform är oftast bestämd, till exempel om det ska vara Episerver eller Sharepoint. Kunden 

har ofta bra koll på de olika plattformarna. Ibland kan effektkartläggningen leda till att kunden ändrar 

sig angående detta. De tekniska förutsättningarna läggs vanligtvis fram vid det första mötet med 

beställaren. Det tas normalt inte upp på workshopen med representanterna. 
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Vilken teknik diskuteras i projektet? 

Teknisk plattform som Episerver, Sharepoint för intranät, Wordpress kan bli aktuellt om det handlar 

om en enklare extern webbplats. Det går mer mot molnlösningar nu, så det ingår i diskussionen.  

Finns det koppling idag mellan effektkartan och teknikvalet? 

Ja, och det blir bättre. Valet står oftast mellan Episerver och Sharepoint. Det går att använda båda i 

samma lösning, men då får man oftast betala mer på grund av krav på speglingslösningar där 

dokument från den ena plattformen ska kunna visas i den andra och vara sökbara.  ”Välj en eller 

betala mer för två plattformar”. Licenskostnader och ökade förvaltningskostnader brukar dock leda 

till att kunden kan tänka sig byta inriktning utifrån önskade effekter och behov. 

Varför tror du att tekniken missas? 

Mer att den är förutbestämd. I ett projekt blev tekniken spikad efter att effektkartläggningen var 

gjord, men inte baserat på de effekter som identifierats i effektkartan och därför var det vissa saker i 

effektkartan som inte kunde genomföras i projektet. Men väldigt många saker i kartan kunde ändå 

genomföras.  

De faktorer som påverkar lösningen tekniskt syns i effektkartläggningen. Om man vid 

effektkartläggningen vet att kunden vill anpassa lösningen i en viss plattform är ju möjligheterna 

större eller mindre att anpassa specifika funktioner varför de kan föreslås som lösning på uppkomna 

behov. 

Styrkor & svagheter 

Ser du några problem eller saknar du något i effektkartläggningen? 

Processen för de olika projekten skiljer sig åt. Jag saknar bra verktyg för att dokumentera 

effektkartläggningen. Jag skulle gärna ha med den systemutvecklare som ska ta fram systemet, för 

att de ska få en bättre förståelse och på så vis kunna föreslå bättre passade lösningar. Nu tar jag fram 

effektkartläggningarna själv, det hade varit bättre att vara ett team från Headlight. 

Vad är det som är bra med effektkartläggning enligt dig? 

En av de största styrkorna är att kunden får chansen att skapa en gemensam bild av vad som ska 

uppnås och att detta även får en intern förankring.  
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Bilaga 5 Intervju systemutvecklare effektkartläggning 
Intervju med Theresa Svensson, konsult Headlight AB 

Inledning: Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur effektkartläggning kan vara ett stöd i 

teknikvalet för ett mobilt intranät. Ett syfte med den här intervjun är att undersöka 

effektkartläggning ur en systemutvecklares perspektiv. Det andra syftet med intervjun är att 

identifiera faktorer som bör påverka val av teknik för ett mobilt intranät.  

Beskrivning av respondenten 

Theresa Svensson är konsult på Headlight AB, som arbetar i webbförvaltningen hos en kund. Theresa 

intervjuas i egenskap av systemutvecklare som har erfarenhet av effektkartläggning.  

Erfarenhet från mobila applikationer? (Avser nativ-, hybrid- & webbapplikationer) 

Jag har jobbat med att ta fram mobila webblösningar åt ett flertal kunder men har inte gjort någon 

mobil app. 

Erfarenheter från intranätprojekt 

Jag har jobbat med att ta fram nya och förvalta redan befintliga intranät under många år. 

Erfarenhet av mobila intranät 

Det har inte varit aktuellt för någon av mina kunder än så länge, men att det är på gång. 

Effektkartläggning 

Vilken erfarenhet har du av effektkartläggning i samband med utvecklingsprojekt? 

Jag har mest arbetat med effektkartläggning i förvaltning.  

Utvecklare behöver ha kunskap om effektkartläggningen för ett system. Då kan vi kolla av 

utvecklingsönskemål och se hur de hänger ihop med behov och målgrupper. 

Hur kommer du som utvecklare i kontakt med effektkartläggningen? 

Det hade varit bra om en systemutvecklare var med i effektkartläggningen. Helst skulle hela 

projektgruppen som ska ta fram lösningen delta, men det är inte möjligt, främst av ekonomiska skäl. 

Det finns ofta en grupp som arbetar med liknande frågor, att ha med dem i effektkartläggningen 

hade varit bra.  

Det är bra att ha någon med det tekniska perspektivet med i effektkartläggningen, för annars blir det 

ett glapp mellan projektledare och utvecklare. Utvecklarna får gissa vad som menas med det som 

syns i effektkartläggningen.  

Idag är det så att den som gör effektkartläggningen gör om kartan till någon form av aktivitetslista. 

Det kan till exempel vara user stories som vi i förvaltningen lyfter in i TFS:en.  

Effektkartläggningen kan också användas som ett upphandlingsunderlag. Är så fallet vill man inte ha 

några tekniska aspekter på kartläggningen, dessa ska föreslås av de företag som lämnar anbud på 

genomförandet av projektet. Här kan det hända att de preferenser och kunskaper som den som gör 

effektkartläggningen och skriver upphandlingsunderlaget har på olika tekniker och plattformar 

speglas i hur underlaget utformas. 
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Har det hänt att ni fått in saker från effektkartläggningen som inte gått att genomföra? 

Ja, det har hänt. Ibland är också kraven så enkla att vi kan föreslå en annan plattform som passar 

bättre än den som är förutbestämd. Eller att vi föreslår molnlösningar istället. Men ibland är det it-

avdelningen som sätter stopp för byte av plattform eller teknik.  

Ser du några problem eller svagheter med effektkartläggningen? 

Folk som deltar i effektkartläggningen som är vana vid ett verktyg eller plattform blir låsta vid det och 

det påverkar deras input till behov och användningsmål. Så en utmaning är att få folk att tänka i nya 

banor, som till exempel att behöva ändra arbetssätt. 

Om inte rätt personer deltar i effektkartläggningen kan det ge problem. Till exempel om chefer som 

kan påverka teknikvalet inte deltar, och sedan tar ett beslut om en teknik som inte passar behoven. 

Ser du några styrkor med effektkartläggningen? 

En styrka är att det blir en detaljerade beskrivning av vad systemet. Andra underlag är mycket 

otydligare, ”till exempel vi vill ha en webbplats”. Vi skulle därför vilja få in effektkartläggning i 

förstudien till alla våra projekt. 

En annan styrka är att det går snabbt att i en effektkarta se om saker går att göra eller inte. User 

stories och kravspecifikation måste vara bra beskrivna för att utvecklare ska kunna tolka ut vad som 

behöver göras. Effektkartläggning är ett bra stöd för att ge en rekommendation på vad som behövs.  

Om en utvecklare skulle delta i effektkartläggningen, skulle det vara en styrka. Då kan utvecklaren 

läsa mellan raderna på det som uttrycks och får en bättre förståelse av vad som behövs. Tyvärr går 

det inte att mäta vinsten med att ha med en utvecklare så tidigt i processen.  

Hur tror du effektkartläggning ska användas för att vara ett stöd i teknikval? 

Jag skulle vilja arbeta mer med effektkartan i förvaltningen. Om man skulle arbeta med effektkartan 

som ett levande dokument, skulle man kunna märka upp saker som till exempel grönt för klara, gult 

för påbörjade och rött för sådant som behöver åtgärdas. Detta skulle vara en hjälp när det kommer in 

önskemål om utveckling, då skulle man kunna se om utveckling av en viss funktion skulle göra att 

vissa av de grönmarkerade användningsmålen skulle bli röda igen. 

Det går att utläsa teknikval ur effektkartläggningen, men man måste ha kunskapen om vilka tekniker 

och verktyg det finns.  

Teknikval 

Brukar du vara delaktig i att välja teknik för en it-produkt? 

Vi kan välja teknik för mindre funktioner och delar i förvaltningen, som ligger innanför det ramverk 

och passar med den plattform vi använder. Och då kan vi ha hjälp av effektkartläggningen för att se 

om den tekniken kan vara till hjälp på andra ställen och för andra målgrupper.  

Hur brukar teknik väljas i ett utvecklingsprojekt? 

Oftast är tekniken förutbestämd. Detta kan påverka gruppen som gör effektkartläggningen att fastna 

i om sakerna går att göra med den tekniken istället för att fokusera på användarnas behov. Det är 

mycket inifrån-och-ut-perspektiv.  

Absolut vanligast är att tekniken är förutbestämd. Näst vanligaste är att tekniken är bestämd, men 

att den blir ändrad efter en annan rekommendation efter effektkartläggningen. Ovanligast är att 

inget är bestämt.  
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För mobila applikationer är det inte lika bestämt, eftersom de driftas på varje enhet. Det är lite mer 

”Vi vill ha en app, bygg som ni vill”.  

Vad brukar ligga till grund för valet av teknik? 

För att kunna föreslå teknik krävs kunskaper om olika verktyg och plattformar. Utvecklarens 

kunskaper och preferens för en viss plattform eller teknik påverkar vad som föreslås. Det finns också 

en ekonomisk aspekt på teknikvalet. Det kan hända att vissa plattformar eller verktyg ger en bättre 

ekonomisk vinning för företaget och då kan det påverka vilka verktyg som utvecklaren föreslår. 

Teknikvalet kan alltså vara en strategifråga, som är på en högre nivå än effektkartläggningen för ett 

system. 

Faktorer som påverkar teknikvalet 

Är det några speciella områden eller faktorer som gör att du föredrar en viss applikationstyp eller 

teknisk plattform framför en annan? 

Om kravet är att till exempel att läsa produktspecifikationer ute hos kund, då är en app bättre än en 

webb. Men har man väl valt att man ska bygga en app är valet lika som för webb, att du måste välja 

ett ramverk och teknisk plattform.  

Effektkartläggningen skulle kunna visa att det behövs både en app och en webb.  

Som utvecklare lär man sig vad de olika produkterna är bra på. Till exempel är dokumenthantering en 

banbrytare, där är Episerver inte särskilt bra. En annan sak är om och hur integrationen med andra 

system ska se ut. Ska till exempel tidrapporteringssystemet integreras med intranätet, måste vi ha en 

teknik som passar med det systemet.  

Är det speciella faktorer för att det gäller en mobil applikation? 

Man tänker på den mobila aspekten, fast det inte är uttalat att det ska vara det. Det går mot mindre 

enheter. Ska det vara en mobil applikation skulle jag kolla efter behov där användaren är på resande 

fot. Vad vill de kunna göra då? Till exempel lönerapportering, beställa it-utrustning och rapportera 

kostnadsersättning. Skulle också kolla efter faktorer som gör att vi kan underlätta för användaren. 

Och var användaren interagerar med systemet, till exempel lönerapportering.  

Tänker du på något speciellt om det rör sig om ett mobilt intranät? 

Tekniskt är det ingen skillnad på externwebb och intranät. Skillnaden är var du sätter servern, 

innanför eller utanför brandväggen. Skillnaden på de två ligger i behoven. Till exempel är 

dokumenthanteringen inte så vanligt för en externwebb. 

Varför tror du att inte fler företag har mobila intranät? 

Det finns fortfarande en föreställning om att folk sitter på jobbet framför sina datorer när de ska 

använda intranätet. Och då finns det inget behov av ett mobilt intranät. Mobila intranät kanske skulle 

behöva en egen effektkartläggning. Eller i alla fall en egen målgrupp i intranätets effektkartläggning, 

till exempel ”Användare som reser”. Men det är också en säkerhetsfråga att inte fler har mobila 

intranät.  

Om du skulle leta efter behov som skulle passa bättre som app än webb, vad skulle du leta efter? 

Funktioner som till exempel Rapportera fel. Eller behov där användaren inte sitter vid datorn eller 

saknar uppkoppling. Behov som skulle förenklas av en app. Till exempel istället för att rapportera in 

ett fel via ett formulär på en webbsida, skulle en app anpassad för ändamålet passa bättre. Kanske 

bara ta en bild på ett fel och skicka in, så kan telefonens inbyggda funktioner skicka med plats istället 

för att användaren ska ange det själv. Appar är ett bra sätt att göra den enklare för kunden. Det är 

sällan kunden säger ”Vi vill ha en app”.  
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Bilaga 6 Intervju systemutvecklare mobila applikationer 
Intervju med Nicklas Wiborg, systemutvecklare Headlight AB 

Beskrivning av respondenten 

Nicklas Wiborg är konsult på Headlight AB, med uppdrag för olika kunder. Nicklas intervjuas i 

egenskap av systemutvecklare med fokus på apputveckling. 

Vad har du för erfarenhet av mobila applikationer? 

Har varit med i flera projekt som tagit fram mobila applikationer. 

Vad har du för erfarenhet av intranät? 

Inte så mycket. 

Vad har du för erfarenhet av mobila intranät? 

Inte så mycket, men intranät som byggs i SharePoint 365 är responsiva och på så vis mobila. 

Teknik 

Brukar du vara delaktig i att välja teknik i ett utvecklingsprojekt? 

Om det gäller ett system i förvaltning är vi styrda av tekniken som finns. Vi försöker styra teknikvalen 

mot standardtekniker för att det ska bli mer förvaltningsbart.  

Vi kan ta ett exempel, det var en kund som ville ha en webb plus en mobil app som skulle ha offline-

funktionalitet. Appen skulle stödja Android och iOS. I det fallet hade vi tre val. Det första alternativet 

var att bygga en webbapp med offline-funktionalitet. En brist med det är att folk inte är vana att 

använda en webbapp offline och skulle då kanske inte ens prova att använda den utan uppkoppling. 

En annan är att webbappar inte finns i Appstore eller Playbutiken, vilket gör dem svårare att hitta för 

användarna. Det andra alternativet var att bygga en webb och två nativ-appar, men detta gör att vi 

står med 3 kodbaser och behöver många fler kompetenser för att utveckla och underhålla detta 

jämfört med webbappen. Det tredje alternativet blev då istället att bygga en hybridapp. Eftersom de 

hade en webb från början kan man använda grundkod från den när man bygger hybridappen. Detta 

resulterar i cirka 1,5 kodbas istället för 3 om vi hade valt att bygga nativ-appar. 

Hur brukar teknik väljas i ett projekt för en mobil applikation? 

Vi har specat vilka tekniker vi vill använda i projekt för mobila applikationer. Vårt mål är att bygga 

hybridapplikationer så långt det är möjligt, ända tills kraven på funktioner kräver att vi bygger en 

nativ-app. Vi vill bygga hybridappar med Ionic, vilket är en hybridplattform. Ionic ligger som ett lager 

på ramverket Cordova. Med hjälp av olika API:n kan man komma åt nativ-funktionalitet.  

När vi började bygga hybridappar var Ionic ganska nytt och vissa kunder var lite skeptiska till den nya 

tekniken. Men nu är det lättare att argumentera för våra teknikval eftersom Ionic har växt, blivit mer 

använt, till exempel är sommar-os-appen byggd med Ionic. En kund har till och med specifikt bett om 

en app byggd med Ionic-plattformen. 

Finns det någon skillnad mellan att välja teknik för en mobil applikation eller en webb? 

Vid val av webbteknik är det mer att välja vilket cms man vill utveckla mot. Här spelar utvecklarens 

kompetens in, vilket alternativ som föreslås. 

För appar är det mer att välja vilket språk appen ska skrivas i.  
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För webbar är det också lite kundens plånbok som bestämmer. Det är stora skillnader i kostnader 

mellan olika cms, som till exempel Wordpress eller Episerver. Vi försöker hålla oss till de tekniker vi är 

vana att jobba med. 

Vi ska föreslå tekniker som passar kundens önskemål, men det måste också matcha med de 

kompetenser vi har.  

Är det några speciella områden eller faktorer som gör att du föredrar en viss applikationstyp 

(nativ-app, hybridapp eller webbapp) eller teknisk plattform framför en annan? 

Jag kollar efter om det är något krav på nativ-funktionalitet som inte kan uppfyllas med en hybrid-

app och att det är i så fall nativ-app som gäller. Det kan också finnas krav på att appen ska stödja 

speciella enheter som till exempel Blackberry.  

Ibland efterfrågar kunden att själv kunna redigera i systemet själva, detta har också påverkan på 

teknikvalet. 

En fördel med webbappar är att ändringar slår igenom direkt för alla användare. Med nativ-appar tar 

det längre tid att få ut nya saker. Playbutiken är ganska snabb, men med Appstore kan processen ta 

några veckor. Detta påverkar utvecklingstiden då man måste räkna med tiden för att få appen 

godkänd och publicerad i butikerna innan deadline för projektet. 

En faktor är att systemet ska vara förvaltningsbart.  

Händer det att kunder specifikt säger att de vill ha en app? 

Ja, det kan de göra. Vi kan också bli bättre på att föreslå appar som en lösning på en mobil 

applikation. 

Tänker du på några speciella faktorer vid teknikval om det gäller ett mobilt intranät? 

Nja, inte riktigt. Vi bygger mycket på Sharepoint, och då blir systemet responsivt. Något som 

underlättar vid utveckling av intranät är att man känner sina besökare, man vet vilka webbläsare de 

har vilket minskar antalet olika webbläsare och versioner av dessa som systemet ska stödja. Detta 

gör att man kan använda nyare funktioner. Något som å andra sidan, för en myndighet kan vara 

negativt, om de till exempel är tvungna att använda en viss webbläsare av säkerhetsskäl. 

En positiv sak med att utveckla webbappar för smartphones, att de har nyare webbläsare.  

Effektkartläggning 

Har du kommit i kontakt med effektkartläggning i samband med utvecklingsprojekt? 

Om tekniken redan är vald får man väga kraven i effektkartläggningen mot den kompetens som finns. 

Om det inte matchar får vi diskutera med kunden om att byta teknik eller om vi kanske ska tacka nej 

till uppdraget.  

I många fall är tekniken vald innan effektkartläggningen är gjord. Då tar vi in kravbilden för 

applikationen, och kollar av om vi kan uppfylla kraven med de tekniker och de kompetenser vi har. 

Ibland är det ett medvetet val att bara använda sig av vissa tekniker. Man måste specialisera sig och 

bli riktigt bra på den tekniken. Det är lite för sent, att i effektkartläggningen välja teknik.  

  



58 
 

Bilaga 7 Anteckningar från utvärderingsmöte av åtgärdsförslaget 
Datum: 2016-05-19 

Deltagare: Theresa Svensson, Gunilla Tannefors, Lisa Brandt 

Anteckningar från utvärderingsmöte där möjligheter och hinder för att implementera 

åtgärdsförslaget diskuterades. Synpunkter på varje förslag finns sammanfattade nedan. 

1. Involvera systemutvecklare tidigare i effektkartläggningen  

Olika situationer kräver olika hantering. Om effektkartläggningen görs inför en upphandling 

är det inte säkert att de som genomför effektkartläggningen kommer utveckla systemet. Ett 

alternativ kan vara att kvalitetssäkra effektkartan med systemutvecklare innan 

upphandlingen. Om inte företaget som gör effektkartläggningen utvecklar systemet 

försvinner en stor del av den fördel det skulle vara med att systemutvecklare deltar och får 

en förståelse för de behov och krav som finns. 

Systemutvecklare tar också med sina tidigare erfarenheter i effektkartläggning. 

Det skulle vara bättre med mer team-arbete vid effektkartläggningar. Brist på resurser är en 

anledning till att systemutvecklare inte deltar i effektkartläggningen idag. 

2. Använd metoder som säkerställer att även outtalade krav dokumenteras  

Den svåraste punkten av dessa är att fånga outtalade krav, just för att de är per definition 

outtalade. Observationer kostar tid och pengar. Försök fånga så mycket outtalat som möjligt 

på workshop, vilket i och för sig kräver erfarenhet för att utläsa. Skulle underlätta om man 

var fler i effektkartläggningen. Har testats i ett projekt att ge deltagarna hemläxa inför en 

effektkartläggning, där de fick under en dag eller vecka skriva ner vad de gjorde när de gjorde 

saker. Detta skulle kunna vara som ett alternativ till observationer. 

 

3. Markera i effektkartan hur mycket användningsmål bidrar till önskade effekter 

Om man ska märka upp hur mycket olika användningsmål bidrar till effektmålen och syftet 

skulle det vara lättare att jobba med någon slags prioritering istället för procent. Det finns 

stöd i verktyget för detta. Det skulle vara en fördel att koppla detta till prioriteringen av 

målgrupper.  

 

4. Markera i effektkartan vilka användningsmål som påverkar vilken teknik som lämpar sig 

bäst 

Ska man märka upp teknikpåverkan i effektkartan behöver man ta reda på varför man gör 

det. Markering sker alltså efter vissa förutsättningar. Markering skulle vara bra att använda 

för att visa på konsekvenser där valet står mellan två olika applikationstyper/cms. 

 

5. Markera i effektkartan vilka målgrupper som har användningsmål som påverkar vilken 

teknik som lämpar sig bäst 

Det hade varit bra om man kunde använda sig av olika lager i effektkartan, beroende på vad  

man vill visa. Med markeringen skulle man kunna upptäcka att vissa saker i 

effektkartläggningen kanske behöver en egen teknik. 

Övergripande kommentarer 

”Små saker kan göra stor effekt.” 
”Viktigt att använda effektkartan som ett levande dokument.” 
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Bilaga 8 Handlingsgraf föreslaget arbetssätt 
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Bilaga 9 Exempel på effektkarta 

 


